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تەوەرى داهاتوو

كێشمه كیشه كان،  پڕ  سیاسییه   پرسه   له  یه كێكه   ئیسالمی  لەواڵتانی  حوكمڕانی  پرسی 
چۆنیه تی دیاریكردنی فه رمانڕه وا جێی مشتومڕێكی زۆره و پانتاییەکى گەورە داگیر دەکات 
لەم کێشمەکێشە، له پاش دروستبوونی ده وڵه تی نیشتمانی له م ناوچه یه دا جۆری حوكمڕانی 
زۆرێك له واڵتان كرایه  پاشاییه تی، دواتر كۆماری به شوێندا هات و جێگەى گرتەوە. له گه ڵ 
خۆیدا پرسی هه ڵبژاردنی ئه نجومه نی نوینه ران و سه رۆكی واڵت له ڕێگه ی ده نگدان هاته  
ئاراو ناونرا بە پرۆسه ی دیموكراسی، پاش تێپه ڕبوونی نزیكه ی سه ده یه ك به سه ر هاتنی 

دیموكراسییه ت بۆ واڵتانی ئیسالمی ده پرسین:
- تا ئێستا دیموکراسییەت چ به رهه مێكی له واڵتانی ئیسالمیدا هه بووه؟

- ئایا رۆژئاوا چ جۆره  دیموكراسیه تێكی له م ناوچه یه دا ده وێت؟
- بۆچی له ده ستووری هه موو واڵتاندا دیموكراسیه ت باسكراوه و له واقیعدا هیچ نابینرێت؟

- له بارچوونی شۆڕشی گه النی ئه م ناوچه یه  بۆچی ده گه ڕێته وه؟.
- چی بووه ته  ڕێگر له به رده م دیموكراسییه تدا؟ ئیسالمییه كان یان عه لمانییه كان؟

- عه لمانییه كانی ئه م ناوچه یه  تاچه ند توندڕه ون؟ بۆ به ئه نجامی هه ڵبژاردن ڕازی نابن ئه گه ر 
خۆیان ده رنه چوون؟

- دیموكراسییه ت له واڵتانی ئیسالمیدا تا ئێستا ده رده  یان ده رمان؟
- چاره سه ر چییه ؟

دیموكراسییه ت له واڵتانی 
ئیسالمییدا ده رده  یان ده رمان
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ناونیشانى تەوەرەکە و رەنگدانەوەى لەم واقیعەى کە تیایدا دەژین، 
گەواهیدەرى گرنگى و گەرم و گوڕى بابەتەکەن.

لەم تەوەرەدا، قسە لەسەر الیەنە مەعریفیەکەى فەتوا کراوە، هەر 
لە ناساندنییەوە تا سەرەتاى سەرهەڵدانى، بەش و لقەکانى، چۆنیەتى 
و چەندێتى کاریگەری لەسەر دەسەاڵت و کاریگەریی دەسەاڵت لەسەرى، 
ئەدى خودى فەتوا چۆن سەیر بکرێت وەک دەقێکى پیرۆزى جێگیر، یان 
بەپێی گۆڕانى کات و شوێن ئەویش دەگۆڕێت، چۆن زانستى سەردەم 
یان  کەسییە  تاکە  پرۆسەیەکى  فەتوا  بدرێت؟  گرێ  پێکەوە  فەتوا  و 

دەستەجەمعى؟
ئەم خااڵنە و زیاتریش جێدەهێڵین بۆ پسپۆڕ و شارەزایانى بوارەکە، 

بەو ئومێدەى ببێتە بەرکوڵێک لە شەن و کەوکردنى ئەم چەمکە.

تەوەرى ژمارە

فەتوا لە نێوان ملمالنێی 
سیاسی و ئەرکى شەرعییدا 
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دوڵاڵسه

د.عهب

دوکتۆرایە 
بروانامەى  خاوەنى  دایکبووە. 

لە   1973 ساڵى 

ئایینى  زانایانى  یەکێتى  سەرۆکى  وردکاریدا. 
بەرا فیقهى  لە 

ردووەتەوە.
چەند کتێبێکى بالو ک

ئیسالمیی کوردستانە. 

فه توای سیاسی 

له نێوان مه قاسیدی شه ریعه ت و 

به رژه وه ندییدا
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الحمد لله رب العالمين،والصالة والسالم سيدنا 
محمد المبعوث رحمة للعالمين، و على آله و صحبه 

أجمعين... أما بعد:
بواره كانی  له هه موو  ئیسالمی  سیاسی  فیقهی 
به جۆرێك  كردووه ،  گه شه ی  كه متر  فیقهـ  تری 
هەمان  ئه وه ی پاراستووە كە شارەزایانی سیاسه تی 
به رهه میان  كۆچیدا  له سه ده ی چوارده می  شه رعی 
هێنابوو ، شارەزایان بەردەوام نەبوون لە پەرەپێدانی 
و  هاونیشتمانیبوون  بوارەكانی  لە  توێژینه وه كان 
مافی هاواڵتیان و، ئاسایشی سیاسی و كۆمه اڵیه تی 
و، ئامۆژگاری فه رمانڕه وایان و لێپێچینه وه  لێیان و، 
دانراوه كان  سیاسی)1(،  ئۆپۆزسیۆنی  حوكمه كانی 
كه  شه رعزانانی  بوون  ئه وانه   دووبارەكردنەوەی 
پێشتر به رهه میان هێنابوو به  كه مێك زیادكردنه وه ، 
و  خستنه ڕوو  شێوازی  هاوچه رخیش  توێژه رانی 
پەرەپێدا  شه رعییان  سیاسه تی  زاراوه ی  هه ندێك 
بۆ  پێداچوونه وه یان  ئیجتیهادیانه وه   به دیدێكی  و، 
هه ندێك له ئه حكامه كان كرد، به اڵم له م ئیجتیهاده یاندا 
تا  نەچوون  سیاسیه كاندا  باسه   كرۆكی  بەالی 

بونیاتێكی نوێ به م زانسته  بده ن)2(.
هه ندێك  ده ركه وتنی  به هۆی  هه روه ها 
هۆكاره   و  ئاسمانیه كان  كه ناڵه   له شاشه ی  موفتی 
كۆمه اڵیه تییه كان,  تۆڕه   و  ڕاگه یاندن  جیاوازه كانی 
كه لێنی  نييه ،  تێدا  فه توادانیان  كه مه رجه كانی 
ئایینیدا دروست كردو  له كاروباره كانی  ئاشكرایان 
له وانه یه   ناله باره وه ،  ڕه وشێكی  خسته   خه ڵكیان 
كردبێت  سه رقاڵ  كه زۆرێكی  بابه تێك  گرنگترین 
و  گشتی  به شێوه یه كی  ئیسالمی  كۆمه ڵگای  و 
كوردستانی به تایبه ت ماندوو كردبێت، ئه و فتوا و 
به كاروباره كانی  كه په یوه نددارن  بووه   كاروبارانه  
ملمالنێ  پاش  به تایبه ت  سیاسیه وه ،  و  حوكمڕانی 
سیاسیه كان،  نێوان  به رده وامه كانی  ناكۆكییه   و 
شۆڕشه كانی  به هۆی  ئه وه ی  شێوه   به هه مان 
عه ره بی  واڵتێكی  كه چه ند  عه ره بیه وه   به هاری 

موفتیه كان  له سه ر  ئه مه ش  ئارا ،  هاته   گرته وه 
پێویست ده كات له بابه ته  نوێ و ڕووداوه  تازه كانی 
یه كڕیزی  پاراستنی  له پێناوی  بكۆڵنه وه   بواره   ئه م 
چونكه   نه بوونیان،  په رته وازه   و  موسڵمانان 
زانایانه   ئه و  ته نها  ئاڵۆزن،  سیاسییه  كان  بابه ته 
له شه ریعه تدا  قوڵیان  كه شاره زایی  تێیده گه ن  لێی 
و  ده به ن  بابه تانه   ئه و  حه قیقه تی  به   درك  هه یه و، 
به سه ریاندا  حوكمه كان  جیبه جێكردنی  چۆنیه تی 
هاتبێت  له سه ر  ده قی  حوكمانه   ئه و  ئیدی  ده زانن، 
یاخود له ده قه وه ده ربهێنرێت، ئه گه ر فتوا له و جۆره  
و  حوكمه كانی  به پێی  ئه وا  ده ربچێت،  زانایانه وه  
سوودی  به مه ش  ده بێت،  شه رع  مه قاسیده كانی 
زۆر بۆ كۆمه ڵگا دێته دی و خراپه ی زۆریشیان لێ 
دوور ده كه وێته وه ، به اڵم ئه گه ر فتوا له كه سانێكه وه  
ده رچوو كه شایانی فه توادان نه بوون، ئه وا مه پرسه  
چ نه هامه تی وناڕه حه تی و په رته وازه ییه ك به سه ر 

ئه و واڵتانه دا دێنن. 
له ده یه كانی كۆتایی سه ده ی ڕابردوودا، به هۆی 
بنچینه  رۆشنبیریه كان  بۆ  گه ڕانه وه   گه شه سه ندنی 
فه توای  وئیسالمیه كاندا،   عه ره بی  له كۆمه ڵگای 
فه توای  به مه ش  بینی،  به خۆیه وه   سیاسی گه شه ی 
كه هه ندێكیان  بینی،  به خۆیه وه   فره یی  سیاسی 
ئومه تی  به رژه وه ندییه كانی  خانه ی  ده چوونه  
هه ندێكیش  ڕزگاریخوازه كه ی،  پرۆژه   و  ئیسالمی 
بده نه   شه رعییه ت  هه وڵیاندا  فه توایانه   له و 
له دوای  واڵت  كه هه ندێ  سیاسه ت  هه ندێك 
ئه وه ی  به تایبه ت  گرتبوویانه به ر،  سه ربه خۆبوون 
بۆ  ڕه سه نایه تی  به گه ڕاندنه وه ی  په یوه ندداربوو  
كه  له كۆمه ڵگاكانی  كارگێڕی  و  یاسادانان  ژیانی 
به ناوبانگه كانی  له فه توا  رۆژئاواوه  وه رگیرابوو)3(، 
له زانایانی  هه ندێك  فه توایه ی  ئه و  بواره ش،  ئه م 
وه رگرتنی  تێیدا  ده ریانكردو  تونس  زه یتونه ی 
گه یشته   تا  كرد،  حه رام  فه ڕه نسییان  ڕه گه زنامه ی 
ڕه گه زنامه ی  هه رچی  ئه وه ی  داواكردنی  ئاستی 
مسوڵمانان  گۆڕستانی  له   وه رگرتووه   فه ڕه نسی 

;
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هه بوو  خۆی  رۆڵی  فه توایه   ئه م  نه نێژرێن، 
هه روه ها  فه ڕه نسیه كاندا)4(،  له به ره نگاربوونه وه ی 
زایینی  1956ی  ساڵی  شه ریف  ئه زهه ری  فه توای 
دروستی  به   كه تێیدا  به فه ڵه ستین،  سه باره ت 
نه زانی ڕێككه وتن له گه ڵ ئیسرائیلی بكرێت، چونكه  
كیانێكه  زه وی و مافی فه ڵه ستینییه كان و عه ره بی 

داگیركردووه)5( .  
له وانه یه  ئه و ده سه اڵته ی گه وره یه ی كه فه توا 
وایكرد  سیاسییه وه   له الیه نی  به تایبه ت  هه یه تی 
به الی  بده ن  هه وڵ  جۆراوجۆره كان  هێزه  
خۆیانی  یاخود  بخه ن ،  خۆیاندا  به رژه وه ندی 
له گه ڵ بگونجێنن و به ره و ڕووی نه بنه وه ، ته نانه ت 
ئه گه ر ئه و واڵته  له عه لمانی بوون و هه ڵویستی 
توندڕه ویش  بێت،  هه ڵوێستێكی  ئایین  به رانبه ر 
بورقێبه ی  حه بیب  هه وڵدانی  ئه مه ش  نموونه ی 
به ده ستهێنانی  بۆ  تونس  پێشوتری  سه رۆكی 
به  ڕێگه دان  زانایانی زه یتونه  سه باره ت  فه توای 
به  رۆژووشكاندن له ڕه مه زاندا، ئه گه ر هه ڵوێستی 
نه بووایه ،  عاشور(  بن  )طاهر  تونسی  عه المه ی 
كه ڕۆڵی گه وره ی هه بوو له به ربه ست دروستكردن 
سیاسی  تونده ڕه وانه ی  ئاڕاسته ی  له به رده م 
ئایینیه كان)6(،  ڕووبه ره   به رامبه ر  عه لمانی 
شه سته كاندا  كه  له سااڵنی  فه توایانه ی  ئه و  یان 
سۆشیالیستییه كاندا  ئاڕاسته   له سه رده می 
ئاراسته ی  و  ئیسالم  ده دا  كه هه وڵی  ده ركه وت، 
و،  ببه ستێته وه   به یه كه وه   ده وڵه ت  نوێی 
ده وڵه تدا  ئاراسته ی  گۆڕانی  له گه ڵ  فه تواكانیش 
كاریگه رییه كه ی  فه توایه   ئه و  ئه گه رچی  گۆران، 
نه گه شتبێته  ڕاده ی گۆڕینی واقیع به واقیعێكی تر، 
به و ڕاده یه ی كه له قواڵییه كه یدا هه ژاندنی واقیعی 

ئه وسابوو)7( .
مه ترسییه كانی  هاوچه رخدا  له سه رده می 
ده ستی  عه ره بیه كاندا  له كۆمه ڵگا  سیاسی  فه توای 
به ده ركه وتن كردووه ، كه  زۆر پێشهاتی نوێی تیا 
ده ركه وتووه ، كه  له سه ر شه رعزان پێویست ده كات 

له   شه ریعه تدا  له گه ڵی  كه  بدۆزێته وه   بۆ   شتیكی 
ده سه اڵتی  بااڵده ستی  له مه   ئامانج  بگونجێت، 
پاش  به تایبه ت  له كۆمه ڵگادا،  بوو  شه ریعه ت 
ئه وه ی فه توا له  ڕووبه ره  تاكییه كه  تێپه ڕی به ره و 
كه  هه ڵوێستی  كۆمه ڵییه كان،  بابه ته   ڕووبه ری 
ده وڵه تی  یاخود  به گشتی  كۆمه ڵگا  له  هاوبه شی 
سیاسی  هه ڵوێستی  ئه وه   ئیدی  ده كه وێته وه ،  لێ 
ده ركه وتن  فه توایانه ی  له عێراق  ئه و  وه ك  بێت 
ڕێگه پێدانی  یان  حه رامبوون  به   سه باره ت 
ئینتیقالیدا،  حوكمی  ئه نجومه نی  له   به شداری 
ساڵی  ڕووداوه كانی  له پاش  ئه مریكییه كان  كه  
به شداریكردن  فه توای  یان  دایانمه زراند،   2003
فه توای  یاخود  گشتییه كاندا)8(،  له هه ڵبژاردنه  
به حه رامدانانی فیدڕاڵیه ت)9(، ته نانه ت هه ندێ فه توا 
به ناكۆكی  سه باره ت  ده ركه وت  له فه ڵه ستین  كه  
نێوان هه ردوو بزووتنه وه ی فه تح و حه ماس، یان 
فه توای ئابووری وه ك پێویستی بایكۆتكردنی ئه و 
شتومه كانه ی ئابووری ئه مریكا به رهه میان دێنێت، 
ئابووری  په یوه ندی  بوونی  ئاسایی  فه توای  یان 
له گه ڵ ئیسرائیل، یاخود فه توای كۆمه اڵیه تی، وه ك 
مه زهه بی  هاوسه رگیری  حه رامكردنی  فه توای 
عێراقی)10(،  خێزانی  له سه ر  زۆر  كه هه ڕه شه بوو 
هه ربۆیه  به ڕاده ی الوازبوونی شه رعیه تی ده وڵه ت 
به هۆی  ئه مه ش  ئه بێت،  زیاتر  فه توا  ده سه اڵتی 
خاوه ن  یاسایی  به ده سه اڵتێكی  پێویستبوون 
شه رعییه ت، ئه گه ر هاوواڵتیان ئه وه یان له ده وڵه تدا 
ده وڵه تدا  دامه زراوه كانی  له ده ره وه ی  ئه وا  نه بینی، 
له   به واقیعی  ئه مه ش  به ڕوونی  ده گه ڕێن،  بۆی 

گۆڕه پانی عێراقیدا ده یبینین. 
سیاسی  له به كارهێنانی  فه توا  پێویسته   لێره وه  
نه كرێت،  به سیاسی  بخرێته وه ،  دوور  حزبی 
پێویستی  سیاسی  فه توای  ده ركردنی  هه روه ها 
به ژماره یه ك كه سانی پسپۆڕ و تایبه تمه ند له زانسته  
جۆراو جۆره كاندا هه یه ، له پاڵ شاره زاییان له زانسته  

شه رعییه كاندا.
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)فه توا(  وشه ی  له دوو  زاراوه یه   ئه م  ئاشكرایه  
وردبوونه وه   و  ڕامان  پاش  پێكدێت،  و)سیاسه ت( 
له واتای هه ریه كه یان به جیا، ده توانین بڵێین كه فه توای 
شه رعزانان  ئه وه ی  هه موو  له :  بریتییه   سیاسی 
و  به حوكم  په یوه نددار  له بابه ته كانی  ڕوو  ده یخه نه  
پێشهاتانه ی  له و  سه رنجدان  و،  گشتییه كان  بابه ته  
واڵت  به ڕێوه بردنی  و  به حوكمڕانی  كه په یوه نددارن 
و، هه واڵدان به  كۆمه ڵگا له باره ی حوكمی شه رع تێیدا. 
ده بێته وه   ڕوون  بۆمان  پێناسه یه وه   له م 
به شی  پێكدێت،  به ش  له دوو  سیاسی  كه فه توای 
دووه میشی  به شی  واقیعه ،  سه رنجدانی  یه كه می 
بنه ما  به پێی  واقیعه   ئه و  له جێبه جێكردنی  خۆی 
ده بینێته وه ،  فه توا  ده ركردنی  بۆ  شه رعییه كان 
موفتی  رۆڵی  كرداریشه وه   و  واقیعی  له ڕووی 
یه كه می  به شی  رۆڵی  دووه مدایه ،  له به شی 
سیاسی،  بواری  پسپۆڕانی  ئه ستۆی  ده كه وێته  
بنه ما  ده بێت  سه خت  موفتی  بۆ  ئه وان  به بێ 
جێبه جێ  سیاسییه كان  واقیعه   له سه ر  فیقهییه كان 
فه توایانه ی  له و  كه موفتی  وایده بینین  ئێمه   بكات، 
ئابووری،  یاخود  پزیشكی  به الیه نی  په یوه ندداره  
تێیاندا پشت به شایه تی و ڕاوێژی كه سانی پسپۆڕ 
و ئه زمووندار و شاره زاییانی بواری پسپۆڕییه كه  
به خۆی  پشت  فه توادا  له ده ركردنی  و،  ببه ستێت 
نه پسپۆڕی  نه پزیشكه،   خۆی  چونكه   نه به ستێت، 
پزیشك  پێشتر  ئه گه ر  به ڵكو  ئابوورییه ،  بواری 
بووبێته   پاشتر  بووبێت،  ئابووریناسیش  یاخود 
كه  له سه ر  نابێت  مافه ی  ئه و  هێشتا  شه رعزان، 
ئابوورییه كانی  یاخود  پزیشكی  زانیارییه   بنه مای 
خۆی فه توا ده ربكات، كه  له وانه یه  كۆن یان ته واو 
ورد نه بێت یان دوور بێت له واقیع، به هه مان شێوه  
فه توا  ناتوانێت  سیاسیه كانیشدا  پرسه   له بواری 
به پسپۆڕانی سیاسی  به ستن  به بێ پشت  ده ربكات 
كه واقیعه كه ی ئاشنا بكه ن، چونكه  فه توای سیاسی 
لێكه وته ی  و  كاریگه ری  ڕاسته وخۆ  به شێوه یه كی 

له سه ر ره وشی گشتی ده بێت. 
ئیبن قه یم ده ڵێت: موفتی و فه رمانڕه وا ناتوانن 
فه توا و حوكم به حه ق بكه ن، به دووجۆر تێگه یشتن 
قوڵبوونه وه   و  واقیع  تێگه یشتنی  یه كێكیان:  نه بێت، 
ئه وه ی  ڕاسته قینه ی  زانینێكی  ده رهێنانی  و،  تێیدا 
زانیاری  ئاماژه   نیشانه  و  به ڵگه و  له ڕێی  ڕوویداوه  
ئه وه ی  تێگه یشتنی  دووه میش:  جۆری  پێده ره كان، 
حوكمی  تێگه یشتنی  ئه مه ش  واقیعه دا،  له و  واجبه  
یاخود  له كتێبه كه یدا  كه   واقیعه ،  ئه و  له سه ر  خوایه  
پاشان  هاتووه ،  پێغه مبه ره كه یه وه   زاری  له سه ر 
ده كرێت،  جێبه جێ  ئه ویتریاندا  به سه ر  یه كێكیان 
جا هه ركه س هه وڵی خۆی بخاته  گه ڕ و به فراوانی 
پاداشت  له دوو  نابێت  بێبه ش  ئه وا  بكۆڵێته وه ،  لێی 
یان یه ك پاداشتی هه وڵه كه ی، هه ر بۆیه   زانا ئه و 
ورد  و  له واقیعێك  تێگه یشتن  له ڕێی  كه   كه سه یه  
بوونه وه  تێیدا ده گاته  زانینی حوكمی خوای گه وره و 

پێغه مبه ره كه ی)11(. 

په یوه ندی نێوان سیاسه ت و فه توا
په یوه ندییه كی  سیاسه ت  فه تواو  نێوان  په یوه ندی 
ده كاته وه ،  ڕوون  حوكمڕانی  فه توا  چونكه   به هێزه ، 
سیاسه تیش ڕێگای كاركردن به حوكمه كه  به وجۆره ی 
نه هێشتنی  و  یه كبگرێته وه   شه ریعه تدا  كه له گه ڵ 
ناڕه حه تی له سه ر كه سه  ئه ركباره كه  ڕوون ده كاته وه ، 

ئیدی له سه ر ئه و كاره  دابه زیبێت یان نا.
له ڕابردوودا  فه تواو سیاسه ت  نیوان  په یوه ندی 
ته نها له وه  قه تیس كرابوو كه  پێی ده گوترا سیاسه تی 
زانستی  به شێكی  شه رعیش  سیاسه تی  شه رعی، 
هه یه ،  وخصوص(  )عموم  له نێوانیشیاندا  فیقهه ، 
چونكه  فیقهـ بۆ په رستش و مامه ڵه  وباری كه سی 
وسیاسه تی شه رعی دابه ش ده بێت، له به ر ئه وه  فیقهـ 
له سیاسه تی شه رعی گشتگیر تره ، به هه مان شێوه  
بابه ته كانیه وه   له ڕووی  سیاسه تیش  بواره كانی 
له و  الیه نه  گشتییدا  له چوارچێوه ی  جیاوازه و 
كرداریانه  ده رناچێت كه گۆڕان قبوڵ ده كه ن، ئه مه ش 
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گۆڕاو  شوێنگه یه كی  له سه ر  بونیاتنانیه وه   به هۆی 
شوێنگه كه ی  گۆڕانی  به پێی  شه رعی  كه  حوكمی 
ده گۆڕێت، به پێی ئه مه  جێگیره كان له خۆیاندا ناچنه  

چوارچێوه ی كاروباره  سیاسیه كانه وه . 
زۆرێك  الی  شه رعی  سیاسه تی  كۆڵه كه ی 
وه ستاوه ،  مرسلة(  )مصالح  له سه ر  له شه رعزانان 
بۆ  پێشوو  سه رده مانی  خه ڵكی  ده ڵێت:  جوه ینی 
ئه وه  چوون كه پۆسته كانی ده سه اڵت و حوكمڕانی 
شایسته  نییه ، ته نها ڕای مالیك )خوا لێی ڕازی بێت( 
نه بێت، كه  وای ده بینی زیادكردنی سزا حه دیه كان له  
ته عزیردا دروسته و، ده شێ فه رمانڕه وا له  ته عزیردا 
قسه كردن  ئه وه   له به ر  به كاربهێنێ)12(،(  كوشتن 
سه باره ت به سیاسه ت له ناوه رۆكیدا قسه كردنه  له و 
ئیجتیهادین  كاروباری  كه زۆربه یان  كاروبارانه دا 
له باره یانه وه   هه یه   جۆراوجۆر  بۆچوونی  و، 
له شوێنێكه وه   و  تر  كاتێكی  بۆ  له كاتێكه وه   و 
تر  كه سێكی  بۆ  له كه سێكه وه   ترو  شوێنێكی  بۆ 
جیاوازه  ده گۆڕێت، بایه خ و گرنگی فه توای سیاسی 
ده ركه وتنی  به هۆی  ئێستاماندا  كه له كاتی  لێره دایه  
له شه رعزان  كه وا  ده رده كه وێت،  پێشهاته وه   زۆر 
بدۆزێته وه   له گه ڵ  بۆ  وه اڵمێكیان  ده خوازێت 
شه رعیه ت  هه وڵبدات  و،  بگونجێت  شه ریعه تدا 

به هه ندێ سیاسه ت بدات)13(. 
ئه گه ر گوترا: زۆرێك له شه رعزانان مه به ستییان 
یاخود  خه ڵكییه ،  كاروباری  چاككردنی  له سیاسه ت 
به هۆی  له الیه ن  فه رمانڕه واوه  كارێك  ئه نجامدانی 
لێره دا  ده بینێت،  تیا  به رژه وه ندییه كی  ئه وه ی 
نزیكییه كی زۆر له نێوان فه توا و سیاسه تدا دروست 
خه ڵك  به رژه وه ندی  هه ردووكیان  چونكه   ده بێت، 
دابین ده كه ن،  له به رچاو ده گرتن و خواسته كانیان 
كه نابێت  تێدایه   مه رجه ی  ئه و  موفتی  كاری  به اڵم 
له ڕاده ی  كاره كه ی  و،  بكات  شه رع  سه رپێچی 
وه زعی  سیاسه تی  به ره و  شه رعی  سیاسه تی 
حوكمڕانی  و  فه توا  نێوان  جیاوازی  ده رنه چێت، 

سیاسی لێره دایه .
كه سی سیاسی كاتێك حوكمێك ده رده كات وه ك 
ده رده كات،  حوكمه   ئه و  سیاسی  فه رمانڕه وایه كی 
و،  بكرێت  جێبه جێ  ده بێت  حوكمه كه ی  ئه وه   له به ر 
هه ر تاكێك سه رپێچی بكات له دونیادا سزای ده درێت، 
ئه گه ر  به اڵم  نییه ،  مولزه م  موفتی  فه توای  كه چی 
به رژه وه ندییه وه   له ڕوانگه ی  سیاسی  فه رمانڕه وای 
ئه م  كاته   ئه و  بدات،  موفتی  فه توای  له سه ر  بڕیار 
له به ر  نه ك  ده بێت،   جێبه جێكردنی  هێزی  فه توایه 
ئه وه ی ئه و فه توایه  له الیه ن موفتییه وه  دراوه ، به ڵكو 
به هۆی ئه وه ی فه رمانڕه وا بڕیاری له سه ر داوه)14( ، 
به هه مان شێوه  فه توای فه رمانڕه وا وه ك حوكم سه یر 
ناكرێت، چونكه  فه توا حوكمی ئه و نییه ، بۆیه  ئه گه ر 
كه پێچه وانه ی  كرد  به شتێ  كاریان  تر  كه سانێكی 
به  شكاندنی حوكمه كه ی سه یر  بوو،  ئه م  فه تواكه ی 

ناكرێت و، وه ك حوكمه كه یشی نییه)15( .

جیاوازی نێوان فه توای سیاسی و 
فه توای به سیاسی كراو

 له و بابه تانه ی كه له سه ر هه مووان پێویسته  له م 
چوارچێوه یه  له به رچاوی بگرن، هه تا نه بێته  پاساوی 
فه توای  و  سیاسی  فه توای  له نێوان  جیاكاری 
له شه رعزانانی  كه كۆمه ڵێك  كراودا،  به سیاسی 
له   جۆرێك  به   دووه مییان  جۆری  هاوچه رخ 
به رژوه ندی  بۆ  داده نێن  به ئایین  یاریكردن 
كاروبارێكی سیاسی یاخود قه واره یه كی حیزبی و، 
هۆشدارییان داوه  سه باره ت به فه توادان به گوێره ی 
ویست و ئاره زووی سیاسی یاخود بۆ ڕه زامه ندی 
ئه وه ی  له به ر  گشتی)16(،  سیاسی  ئاراسته یه كی 
فه توا پێویسته  دوور له هه ر كاریگه رییه كی سیاسی 
وه ربگرێت،  خۆی  ڕه وتی  تر  شتێكی  هه ر  یان 
و  گه وره یه   خوای  شه رعی  جێبه جێكردنی  چونكه  
دابه زاندنی ئه حكامه كانه  بۆ سه ر واقیع، دروست نییه  
فه رمووده كانی  یاخود  پیرۆز  قورئانی  ئایه ته كانی 
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بكرێت  ته وزیف  سیاسیه كاندا  له بابه ته   پێغه مبه ر 
بكه وێته وه ،  لێ  گشتیی  به رژه وه ندییه كی  مه گه ر 
وه ك ئه وه ی ئایه تێك له ئایه ته كان جێبه جێ بكرێت 
یان نه هی له كارێك له كاره  قه ده غه كراوه كان بكات، 
به اڵم به ڕه هایی فه توادان له به ر ویستی سیاسی و 
دروست  ئه مه یان  تائیفی  یان  حزبی  به رژه وه ندی 
نییه و یاریكردنه  به ئایه ته كانی خوای گه وره ، شیاو 
نییه  بۆ زانایان بهێنرێنه  پێشه وه  بۆ ئه وه ی فه توای 
به سیاسیكراو ده ربكه ن، ئه م جۆره  فه توایه  ده بێته  
ڕا  زۆر  كه   له كاروبارێكدا  كه سیی  بۆچوونێكی 

جیایی تێدایه .
و  ئه لكترۆنی  پێگه ی  و  ئاسمانی  كه ناڵی   زۆر 
به شداربوون  كۆمه اڵیه تی  په یوه ندی  هۆكاره كانی 
له باره یه وه ،  زیاتر  هاواری  و  هات  و  مشتومڕ  له  
ئاسمانییه   كه ناڵه   باڵوبوونه وه ی  له ڕاستیدا 
سیاسی،  و  مه زهه بی  ئینتیمای  به پێی  ئاینییه كان 
وایكردووه  هه ریه كه یان موفتی تایبه ت به خۆیان و 
لێ  فه توایان  داوای  كه   هه بێت  خۆیان  جه ماوه ری 
ده كه ن، به مه ش زۆرێك له فه تواكانیان سه باره ت به  
تردا،  مه زهه بێكی  به سه ر  مه زهه بێك  سه رخستنی 
یاخود  تردایه ،  تائیفه یه كی  به سه ر  تائیفه یه ك  یان 
تانه دان و برینداركردن و شێواندنی نه یاره كانیه تی، 
به مجۆره بازاڕی فه توا چاالك بووه  و ده ستكه وتی 
ده ستخستووه ،  موفتییه كه ش  و  كه ناڵه   ئه و  بۆ 
كێشكردنی  و  ناوبانگ  و  ده ركه وتن  وێڕای  ئه مه  
بۆ  فه توادا،  ئه ستێره كانی  به ده وری  جه ماوه ر 
ده ستكه وتی  و  جه ماوه ر  كۆبوونه وه ی  زامنبوونی 

زۆری حزبی یاخود هه ڵبژاردن، له ڕێگه ی به سیاسی 
كردنی فه تواكان.

و  ئابووری  و  سیاسی  له بابه ته   زۆرێك 
ئیسالمیدا  واڵتانی  له   له هه ندێك  ئاسایشییه كان 
به جۆرێك فه توایان له باره وه  دراوه  كه مه رجه كانی 
له الیه ن  فه توایانه   ئه و  یاخود  نه بووه ،  تێدا  فه توای 
ئایینیه وه   كه سایه تی  و  سیاسیی  پارتی  هه ندێك 
توندی  په رته وازه ییه كی  بۆیه   قۆستراوه ته وه ، 
یه كڕیزییانی  و،  كردووه  دروست  واڵتانه دا  له و 
و،  كردووه   وێران  دامه زراوه كانی  و،  نه هێشتووه  
خوێنی گه نجانی ڕژاندووه ، ئه مه  له كاتێكدا كه  ئه و 
ده ركراوه   بۆی  مه به ستانه ی  له و  هیچكام  فه توایه  
ئه و  له بری  فه توایه   جۆره   ئه م  نه هێناوه ،  به دی 
مه به ست  فه تواكه   ده رچوونی  به   به رژه وه ندییه ی 

بووه  بێته  دی، خراپه ی زۆری لێكه وتۆته وه .   
به هۆی مه ترسیداریی فه توا له بابه ته  سیاسیه كان 
فه توا  به سیاسیكردنی  الیه نه كانیه وه ،  ئاڵۆزیی  و 
و  سیاسیه كان  پارته   له الیه ن  قۆستنه وه ی  و 
ئه و  بۆ  واڵتدا  له هه ندێك  فه تواده ران  ملكه چكردنی 
سیاسه تانه ی حوكمی پێ ده كرێت و له  واڵته كه یان 
تاوانه كه شی  و  مه ترسیدارتره   زۆر  ده سه اڵتداره ، 
له ئه نجامدا  فه توا  به سیاسیكردنی  چونكه   مه زنتره ، 
ده بێته  هۆی په رته وازه یی له كۆمه ڵگا ئیسالمییه كاندا 
الی  موسڵمانان  و  ئیسالم  وێنه ی  شێواندنی  و، 
چونكه   موسڵمانانیش،  خودی  الی  بگره   ئه وانیتر، 
ئاشووب  به رپابوونی  هۆی  ده بێته   كاره یان  ئه و 
له ژیانی گشتی و تایبه تی خه ڵكدا، سه ره نجامه كه شی 

ئه گه ر فتوا له كه سانێكه وه  ده رچوو كه شایانی فه توادان 
نه بوون، ئه وا مه پرسه  چ نه هامه تی وناڕه حه تی و 

په رته وازه ییه ك به سه ر ئه و واڵتانه دا دێنن.

;
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به  دووركه وتنه وه ی خه ڵكی له ئیسالم و سیسته مه  
سیاسی و ئابوورییه كه ی ته واو ده بێت.

بكه ین  جیاوازی  پێویسته   تره وه   له الیه كی 
مافی  موجته هید  یاخود  موفتی  ئه وه ی  له نێوان 
خۆی  سیاسی  له بۆچوونی  گوزارشت  خۆیه تی 
به بۆچوونه كه ی  ڕه واج  وا  به ومه رجه ی  بكات، 
نه دات كه  ئه وه  بۆچوونی ئایینه ، هیچ گرفت له وه دا 
خۆیان  سیاسی  بۆچوونی  ئایینی  زانایانی  نییه  
هه بێت، به و مه رجه ی له  ته سكترین سنووردا بێت، 
ئایینیه وه   زانایه كی  له الیه ن  ئه وه ی  خه ڵك  چونكه  
شه رعی  و  فیقهی  بۆچوونی  وه ك  بگوترێت 
ده كه ن،  سه یر  ئیسالم  ئه حكامه كانی  له   وه رگیراو 
بۆچوونێكی  كاتێ  ئایینی  زانای  پێویسته   لێره وه  
به خه ڵك  به وه ی  بێت  پابه ند  ده رده بڕێت  سیاسی 
ڕابگه یه نێت كه ئه مه  ته نها بۆچوونی كه سی خۆیه تی 
له باره ی ڕووداوه كانه وه و تێڕوانینێكی فیقهی نییه ، 
شه رعیه   بابه ته   سه یری  یه ك  وه ك  خه ڵكی  هه تا 
چه سپاوه كان به ده قی شه رعی و، بابه ته  سیاسیه كان 

نه كه ن كه گۆڕان و بۆچوونی جیاواز هه ڵده گرن.
پاش  كه   ده بێت  به وه   ئاریشه یه   له م  ده رچه  
و  شه رعییه كان  له ده قه   وردبوونه وه   لێكۆڵینه وه و 
له واقیعه كه و  تێگه یشتن  و  شه ریعه ت  مه قاسیدی 
سیاسی  فه توای  به   پشت  ئینجا  سه ره نجامه كانی، 
ئه و  له الیه ن  به رده وام  كاری  له گه ڵ  ببه سترێت، 
كه مه ترسی  واڵتانه دا  له و  ده ده ن  فه توا  كه سانه ی 
فه توادان، به تایبه ت ئه و فه توایانه ی كه په یوه نددارن 
هه روه ها  ڕوو،  بخه نه   سیاسیه كانه وه   به بابه ته  
به رزكردنه وه ی هۆشیاری خه ڵكی و به رچاوڕوونییان 
له ئه ستۆگرتنی  به ره و  ئاراسته كردنیان  و 
بڕیاره كانییاندا  له ده ركردنی  به رپرسیارێتیان 
و  سیاسی  بۆچوونی  له نێوان  جیاوازیكردن  و، 
بۆ  خاوه نه كانیانه وه   كه له الیه ن  فه توایانه ی  ئه و 
به رژه وه ندی الیه نێكی دیاریكراو یاخود سیاسه تێكی 

تایبه ت به سیاسی كراون.  

گرنگترین ڕێسا و پێودانگه  فیقهییه  
په یوه ندداره كان به فه توای سیاسییه وه 

پاش به دواداچوون و ڕامان له ڕێسا فیقهییه كان 
ده بینین كۆمه ڵێك ڕێسای فیقهی هه ن، كه  ده كرێت 
و  ببه ستێ  پێ  پشتیان  موفتی  یاخود  موجته هید 
بكات،  پێ  كاریان  سیاسیدا  فه توای  له ده ركردنی 
ته واوی  فه تواكه ی  ئه وه ی  له پێناوی  ئه مه ش 
ڕێسا  ئه و  هه موو  ده توانین  بێت،  تێدا  مه رجه كانی 
ناڕه حه تی  به نه هێشتنی  كه په یوه ستن  فیقهییانه ی 
پێویستی  و  له خه ڵكی  زیان  و  خراپه   الدانی  و 
ئه مانه   عورف،  له به رچاوگرتنی  و  ئاسانكاری 
هه موو بكه ینه  بنچینه ی فه توای سیاسی، نمووونه ی 
روعي  مفسدتان  تعارضت  )إذا  ڕێسایانه ش:  ئه و 
)ئه گه ر  واته :  أخفهما(،  بإرتكاب  ضررا  أعظمهما 
دوو مه فسه ده  پێكه وه  هاتن ئه وا ئه وه یان كه  زیانی 
كه متره  له به رچاو ده گیرێت(، هه روه ها ڕێسای )النظر 
الماآلت(، واته : )سه رنجدانی سه رئه نجامه كان(،  في 
پێی  كه فه تواكه   ئه نجامه ی  ئه و  گرتنی  به له به رچاو 
له كاتی  ئه گه رچی  ئه حكامه كان  چونكه   ده گات، 
لێك  وا  كرده وه كه   واقیعی  به پێی  جێبه جێكرانیاندا 
ده درێته وه  كه ئه و به رژه وه ندییه ی مه به سته  بهێنێته  
كه س  هه ندێك  الی  و  كاتدا  له هه ندێ  به اڵم  دی، 
دژه كه ی  به ڵكو  نایه نێته دی،  به رژه وه ندییه   ئه و 
له به ر ئه وه  له سه ر  كه خراپبوونه  لێی ده كه وێته وه ، 
له كاروباری  پێویسته   موفتی  یاخود  موجته هید 
فه توایه   ئه و  ده رچوونی  لێكه وته كانی  سیاسیدا 
له كاتی ده رچوون و له داهاتووشدا له به رچاو بگرێت، 
له گه ڵ چاره سه ر كردنی ئه و لێكه وته  پێشبینیكراوانه  
به جۆرێك كه به رژه وه ندییه  خوازراوه كه  بهێنێته  دی 

و خراپه  دوور بخاته وه . 
ئه و  له به رچاوگرتنی  له سه ر  نموونه  
نه كوشتنی دووڕوه كان  سه ره نجامانه  زۆره ، وه ك 
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بێ(،  له سه ر  خوای  )درودی  پێغه مبه ره وه   له الیه ن 
خه ڵكی  )تا  ده فه رموێ:  هۆكاره كه ی  به   سه باره ت 
نه ڵێن ئه و هاوه اڵنی خۆی ده كوشت()17(،  به هه مان 
شێوه  ئه وه ی پێغه مبه ر)درودی خوای له سه ر بێ( 
دروستكردنه وه یه وه   كه عبه و  تێكدانی  له باره ی 
به عائیشه ی فه رموو: )لوال حداثة قومك بالكفر َلَنَقْضُت 
البيَت، ثم َلَبنيُتُه على أساس إبراهيم عليه السالم، فإنَّ قريشًا 
)ئه گه ر  واته :  خلفًا()18(،  له  وجعلت  بناءه  استقصرت 
له بێباوه ڕی  تازه   هۆزه كه ت  نه بوایه   ئه وه   له به ر 
ده رباز بوون ئه وا كه عبه م تێكده داو، پاشان له سه ر 
بناغه كه ی ئیبراهیم )سه المی خوای لێ بێت( دروستم 
ده كرده وه ، چونكه  قوڕه یشیه كان كه میان كردۆته وه ، 
هه روه ها  داده نا(،  بۆ  پشته وه   له   ده رگایه كیشم 
جه نگاوه رێك  تۆبه ی  به قبوڵكردنی  نموونه یان 
هێناوه ته وه  كه  توانات به سه ریدا نه بێت و البردنی 
سزاكان له سه ری، چونكه  نه بووانی توانا به سه ریدا 
مه ترسی و زیانی زیاتر ده كات، له كاتێكدا قبوڵكردنی 
تۆبه   لێده كات  تۆبه كه ی و البردنی سزاكه ی، وای 
بكات و ده ست له  تاوانه كانی هه ڵگرێت)19( ، ئه وه ی 
له كوشتنی  عومه ری كوڕی خه تتابیش پێی هه ستا 
له تۆڵه ی یه ك كه س، هه ر ده كه وێته  ئه م  كۆمه ڵێك 
له تۆڵه ی  كۆمه ڵێكی  ئه گه ر  چونكه   چوارچێوه یه وه ، 
بۆ  په نایان  خه ڵك  ئه وا  نه كوشتبایه ،  كه س  یه ك 
كه سێكیان  كۆمه ڵێك  عه مدی  به   و  ده برد  كوشتن 
ده كوشت)20(، هه روه ها ده ستهه ڵگرتنی حوسه ینی 
كوڕی عه لی له خه لیفایه تی بۆ معاویه ی كوڕی ئه بو 
سوفیان له پێناو یه كالكردنه وه ی ناكۆكی و ئه وه ی 
و  خه ڵكی  له كۆبوونه وه ی  ده كه وێته وه   كاره   له م 

ڕاگرتنی خوێنڕژان)21(. 
منوط  الوالة  )تصرف  ڕێسای:  هه روه ها 
كاربه ستان  )ڕه فتاری  واته :  بالمصلحة(، 
له و  ئه مه ش  به به رژه وه ندییه وه( ،  به ستراوه ته وه  

فه توادانی  له كاتی  موفتی  كه ده كرێت  ڕێسایانه یه  
سیاسیدا له به رچاوی بگرێت، شه رعزانان نموونه ی 
ڕێسایه   ئه م  به جێبه جێكردنی  سه باره ت  زۆریان 
لێدانی  له وانه   هێناوه ته وه ،  سیاسیه كاندا  له فه توا 
عومه ری  له الیه ن  له شه رابخۆر   شه الق  هه شتا 
كاره كه یان  خه ڵكی  كاتێ  خه تتابه وه ،  كوڕی 
به سوك هاته  پێشچاو و، زۆریان خواره وه ، هه ستا 
ئه وه ی  تر وه ك  نموونه ی  به توندكردنی سزاكه ی، 
ئه گه ر ده سه اڵتدار له بكوژی ئه و كه سه  ببورێت كه  
وه لی و سه رپه رشتیاری نییه ، لێبوردنه كه  دروست 
نییه  و تۆڵه كه شی الناچێت، چونكه  مافی گشتییه  و، 
ده زانێت  كه به باشتری  له وه ی  بریكاریانه   ئیمامیش 
له   به خۆڕایی  كه   نییه   ئه وه   باشتریش  بۆیان، 
مافهكه  یان ببورێت، به ڵكو بۆی هه یه  تۆڵه  بسێنێته وه  
بۆ  شێوه   به هه مان  بكات،  ئاشته وایی  یاخود 
هیچكه س له فه رمانڕوایان نییه  كه سێكی فاسیق بكاته  
له پشتیه وه   نویژكردنیش  با  نویژه كان،  پێشنوێژی 
فه رمانڕه واش  مه كروهه ،  چونكه   بێت،  دروست 
بگرێت،  له به رچاو  به رژه وه ندی  پێكراوه   فه رمانی 
هیچ به رژه وه ندییه كیش له وه دا نییه  كه خه ڵكی ناچار 

بكرێن كارێكی مه كروهـ ئه نجام بده ن)22(.
له به ر رۆشنایی ئه و ڕێسایه دا بۆ ئیمام )یاخود 
ئه نجومه نی ئومه  یان شورا( نییه كه یاسایه ك دابنێت 
فه رمووده ی  یاخود  قورئان  ئاشكرای  پێچه وانه ی 
چونكه   بێت،  ئومه ت  كۆده نگی  یان  صه حیح 
ئایینه كه ی  نه ته وه و  به رژه وه ندییه كانی  پێچه وانه ی 
و دونیایه تی، له به ر ئه وه ی ئیمام له سه ری پێویسته  
به رژه وه ندی بێنێته  دی و خراپه  دوور بخاته وه)23(. 
هه روه ها بۆ موفتی نییه  له كاروباره  سیاسییه كاندا 
ڕه چاو  پێودانگێكی  هیچ  ده ربكات  فه توایه ك 
ڕووداوه كاندا  به سه ر  حوكم  یان  نه كردبیت)24(، 
له و  چه سپاوه كان،  له به رچاوگرتنی  به بێ  بدات 
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ده دات  فه توا  كه سه ی  ئه و  پێویسته   پێودانگانه ش 
و  بێت  شه رعییه كان  له زانسته   پسپۆڕ  له زانایانی 
كه سێكی  موفتی  چونكه   بێت،  فه توادان  شیاوی 
له سه ر  گه وره ی  ئه مانه تێكی  به ڵكو  نییه ،  ئاسایی 
پیرۆزی  له ئه ستۆدایه ،  به رزی  ئه ركێكی  و ،  شانه 
هه روه ها  هه یه)25( ،  له ئیسالمدا  تایبه تی  پێگه ی  و 
بگرێت،  له به رچاو  فه توا  مه نهه جی  پێودانگی 
دلنیابوون  و  به پشكنین  پێویستی  به هۆی  ئه مه ش 
بابه ته ی  ئه و  ياخود  و)26(،  هه یه   له بابه ته كه  
كه سوودی  بێت  له وانه   ده كۆڵێته وه   كه لێی 
و,  بێت  تێدا  خه ڵكی  دونیایی  و  ئایینی  كاروباری 
ڕاوێژ  تێبگات،  له بابه ته كه   وردیش  به شێوه یه كی 
به كه سانی پسپۆڕ له و بواره ی فه توای تێدا ده دات 
بكات)27(،  له فه تواكه یدا په له نه كات و، داب ونه ریته  
په یوه نداره كان به ژینگه ی فه تواكه  له به رچاو بگرێت، 
ئاسانكار  و  میانڕه و  به مه نهه جێكی  بێت  پابه ندیش 
له فتوادا، به و واتایه ی شه ریعه ت داوای كردووه  و 
له ده قه كانی شه رعدا هاتووه  له لێبورده یی و ئاسانی 
به شێوه یه ك  له ئه ركبار  ناڕه حه تی  هه ڵگرتنی  و 
كه له گه ڵ ده قێكی شه رعدا دژ نه بێت، ڕه وش و،كات 
سیاسییه ی  و  كۆمه اڵیه تی  باره   ئه و  و،  شوێن  و 
گرتبێت  له به رچاو  ڕووداوه  تێدا  كه ڕووداوه كه ی 
به ڵگه یه كی  هه بوو  شه رعی  ده رچه یه كی  ئه گه ر    ،
ئه وه ی  وێڕای  ئه مه   بوو)28(،  پشتیوانی  شه رعی 
موفتی  كه   وایده بینن  له شه رعزانان  كۆمه ڵێك 

له سه ری پێویست نییه  شوێنكه وته ی مه زهه بێك بێت 
و، به گوێره ی ئه و فه توا بدات، دروسته  بۆ موفتی 
به وه  فه توا بدات كه  به په سند)راجح(ی ده زانێت، جا 
له هه ر مه زهه بێك بێت، بۆ خه ڵكی گشتی دروسته  
به ویستی خۆیان شوێنكه وته ی هه ر زانایه ك بن و 
فه توای لێ وه ربگرن)29(، له گه ڵ ئه وه شدا هه ندێك 
موجته هید  موفتییه ی  ئه و  وایده بینن  عیلم  له ئه هلی 
پابه نده   مه زهه به ی  ئه و  به گوێره ی  پێویسته   نییه ، 

پێیه وه  فه توا بدات)30(. 
كرد  باسیان  كه زانایان  ئه وه ی  هه موو  له گه ڵ 
كه موفتی  ده زانم  به پێویستی  فه توا،  له پێودانگی 
گرنگی  كاروباری  كۆمه ڵێك  سیاسیدا  له فه توای 

دیكه ش له به رچاو بگرێت، له وانه :
ئه وه ی  گومانی  سیاسی  فه توای  یه كه م: 
سیاسی  به رژه وه ندی  بۆ  ئایین  كه   نه بێت  تیا 
رۆشنكردنه وه ی  لێی  ئامانج  به ڵكو  به كاربهێنن، 
له سه ر موفتی  ئه وه   له به ر  به ئایین،  بێت  سیاسه ت 
به ئاگا  و  هۆشیار  سیاسیدا  له فه توای  پێویسته  
سیاسییه وه ،  ئاره زووی  هه واو  نه كه وێته   تا  بێت، 
به سیاسه ته وه   ئایین  به ستنه وه ی  مه ترسی  چونكه  
سیاسی  ته شریعاتی  كه ئیسالم  نییه   ئه وه   له به ر 
كه سیاسه ت  ئه وه یه   به هۆی  به ڵكو  نه بێت،  تێدا 
ده گۆڕێت و زیاتر به رژه وه ندی تییدا زاڵه ، له وانه یه  
دیاریكراو  حزبێكی  یان  ده سته یه ك  به   خزمه ت 
بكات، له به ر ئه وه  پێویسته  ئایین له به كارهێنان بۆ 

ئەو دەسەاڵتە گەورەیەى کە فەتوا هەیەتى بەتایبەت لە 
الیەنى سیاسییەوە وایکرد هیزە جۆراوجۆرەکان هەوڵ بدەن 

بەالى بەرژەوەندى خۆیاندا بخەن و بەرە و ڕووى نەبنەوە

;
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مه به ستی سیاسی دوور بخرێته وه ، زۆر به داخه وه  
سیاسییه كان  پارته   یاخود  له حكومه ته كان  زۆرێك 
یاخود  ئایین  به به كارهێنانی  هه ڵده ستن  ده بینین 
ته وزیف كردنی له یه كالكردنه وه ی كێبركێ سیاسی 
هۆی  ببێته   ئه مه   له وانه یه   مه زهه بیه كاندا،  یاخود 
نیوان  په رته وازه یی  و  ناكۆكی  قوڵكردنه وه ی 
موسڵمانان و رۆڵه كانی یه ك نیشتمان ته نها به هۆی 
ناكۆكییه كی سیاسییه وه ، كه ئه وه  كارێكی بێزراوه و 
له شه رعدا حه رامه  و، بۆی هه یه  ببێته  هۆی دروست 
شه رعیه تێكی  كه هیچ  كوشتارێك  و  جه نگ  بوونی 
دوژمنانی  به رژوه ندی  ته نها  و،  تێدانییه   ئایینی 
چاك  وشه یه كی  تاكه   هه یه   بۆی  تێدایه ،  ئیسالمی 
نزیكردنه وه ی  و  خوێنڕێژی  ڕاگرتنی  هۆی  ببێته  
په رته وازه كان، یه ك وشه ی خراپیش  له وانه یه ببێته  
زیاتر  و  كه س  چه ندان  گیانی  به هه ده ردانی  هۆی 

بوونی ناكۆكی نیوان ڕۆڵه كانی یه ك نیشتمان. 
سیاسیدا  له فه توای  موفتی  پێویسته   دووه م: 
به جۆرێك  هه بێت،  باشی  سیاسیی  رۆشنبیرییه كی 
مانا  له بیردۆزه  سیاسیه كان و  بێت  ته واو شاره زا 
گشتییه كانی و چۆنیه تی به ڕێوه بردنی كاروباره كان 
له سه ر  قسه كردنی  هه تا  سیاسییه كانه وه ،  له الیه ن 
به جۆرێك  نه بێت،  ڕوكه شیانه   ته نها  بابه ته كان 
یاخود  ڕوو،  ده خاته   خۆی  بۆچوونی  كاتێك  بێت 
به ستوو  پشت  ده كات،  له خه ڵك  كارێك  داوای 
هاوسه نگ  و  زانستی  سیاسی  به پێشینه یه كی  بێت 
له ڕێگه ی  ئه مه ش  خه ڵكدا،  له به رده م  متمانه دار  و 
كه تێیدا  سیاسییه كان،  له خوله   به شداریكردن 
سیاسییه كان  بیردۆزه   و  گشتییه كان  چه مكه  
بخرێته  پێشچاوی و، زۆر خویندنه وه ی ئازادانه ی  
ئه وانه ی  موسڵمان،  بیرمه ندانی  گه وره   به رهه می 
ئه مه   هه یه ،  دانراویان  سیاسییه كاندا  له زانسته  
سیاسییه كانی  شیكردنه وه   به دواداچوونی  وێڕای 
یه ك به  یه كی ئه و ڕووداوانه ی كه ڕووده ده ن، هه تا 

كه ئه و  بێت  كۆمه ڵگایه   ئه و  پێشهاته كانی  ئاگاداری 
به شێكه  لێیان.

سێهه م: پێویسته  فه تواكه  ئه و به ها گشتییانه ی 
له خۆ گرتبێت كه خه ڵك پێویستیانه و، له گه ڵ ڕووداوه  
سیاسییه كاندا هاوته ریبه ، وه ك قسه كردن له باره ی 
ئارامگرتن و هاریكاری له پێناو به رژه وه ندی واڵت 
و وه النانی ناكۆكییه كان له و قۆناغه  سه خته دا و، 
ڕووبه ڕوبوونه وه ی خراپه كاری له هه موو شوێنێك 
پێویسته   هه روه ها  به ره نگاربوونه وه ی سته م،  و، 
به شیوه یه كی  سیاسییه كان  ڕووداوه   باسی 
نه بێت  دیار  پێوه   كه الیه نداری  بكات  بابه تیانه  
به ستنه وه ی  له گه ڵ  دیاریكراو،  الیه نێكی  بۆ 
ڕووداوه كانی  و  ئیسالمییه كان  به به ها  قسه كانی 
هۆكارێك  فه توا  هه تا  پێغه مبه ره وه ،  ژیاننامه ی 
بێت بۆ هاوسه نگی ئومه ت و په رته وازه  نه بوونی، 
چاكسازی  سیاسی  فه توای  ئامانجی  چونكه  
هاندانیانه   و  خه ڵكی  به رچاوڕوونی  و  كۆمه ڵگا 
به ئاگایی  و  روونی  به به رچاو  پێشكه وتن  به ره و 

و تیگه یشتنه وه . 
چواره م: مه به ست لێی چاكسازی كۆمه ڵگا و 
به رچاوڕوونی خه ڵك بێت، به بێ ئه وه ی پابه ندكار 
ئه ركی موفتی ڕێنماییكردنه   بۆیان، چونكه   بێت 
سه باره ت  شه رعی  حوكمی  ڕوونكردنه وه ی  بۆ 
به اڵم  نییه ،  پابه ندكار  فه تواكه شی  به بابه تێك، 
له ڕوانگه ی  سیاسی  فه رمانڕه وای  ئه گه ر 
كرد،  موفتی  فه توای  به   كاری  به رژه وه ندییه وه  
ده بێت،  جێبه جێكردنی  هێزی  فه توایه   ئه و  ئه وا 
نه ك له به ر ئه وه ی له الیه ن موفتییه وه  ده رچووه ، 
بڕیاری  فه رمانڕه وا  ئه وه ی  به هۆی  به ڵكو 
فه توای  شێوه   به هه مان  داوه)31( ،  كارپێكردنی 
فه رمانڕه وا وه ك حوكمه كه ی نییه ، چونكه  فه توا 
ئه گه ر كه سێكی  ئه وه وه ،  له الیه ن  نییه   حوكمێك 
نابێته   ئه وا  ئه وه یدا  پێچه وانه ی  فه توای  تر 
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هه ڵوه شێنه ره وه ی حوكمه كه ی)32(. 
پێنجه م: مه به ست لێی ڕه واجپێدانی ئه و بیرۆكه  
له ئیسالم،  كه دوورن  نه بێت  ئاراسته  سیاسییانه   و 
یاخود بانگه شه  بۆ ڕشتنی خوێنی پارێزراو ده كه ن، 
یاخود  و گومڕاكردن  بێباوه ڕی  بانگه شه ی  یاخود 
فه توا  زۆر  ده كه ن،  قه ده غه كراوه كان  حه اڵڵكردنی 
ئاراسته یه كی سیاسی،  ڕه واجی دهوه  به بیرۆكه  و 
 به هۆیه وه  ته قینه وه و وێرانكاری شوێنه  گشتییه كان 
و تایبه تیه كان ڕوویداوه ، به پاساوی الدانی مونكه ر 
یاخود جیهاد له دژی بێباوه ڕان و، كوشتن وتیرۆری 
كه سانێكی بێتاوانی لێكه وتووه ته وه  كه  هاوئایینمان 
بێباوه ڕانه ن  له و   كه  ئه وه ی  به پاساوی  به اڵم  نین، 
له كاتیكدایه   ئه مه   ده كه ن،  له موسڵمانان  كه سته م 
له نێوان  كردووه   جیاوازی  گه وره   خوای  كه  

و  له گه ڵیان  چاكه كردن   و  بێباوه ڕان  پشتیوانی 
ده ستدرێژی نه كردنه  سه ریان، هۆشداری پێداوین 
لێنه كردووین  ڕێگری  به اڵم  نه بین،  پشتیوانیان  كه  

كه باشه و  چاكه یان به رانبه ر بكه ین.
شه شه م: فه تواكه  له و كاروباره  سیاسیانه دا بێت 
له ئیجتیهادیكی به كۆمه ڵه وه  ده رچووبێت، نه ك ته نها 
و،  بیدات  به ته نها  موفتییه ك  یاخود  شه رعزانێك 
لێكۆڵینه وه  له پێویستیی فه تواكه  و دڵنیابوون له زاڵی 
به رژه وه ندی تێیدا، چونكه  ئه و فه توایه ی پاش چه ند 
كه له ته نها  له وه ی  چاكتره   ده رده چێت  ئیجتیهادێك 
ئیجتیهادی  چونكه   ده رچووبێت،  موفتییه كه وه  
خۆیاندا  له نێو  عیلم  كه تێیدا  ئه هلی  به كۆمه ڵ 
ڕاوێژیان كردووه  –به تایبه ت بابه ته  سیاسییه كان- 

نزیكتره  له پێكانه وه  له ئیجتیهادی به ته نها.

له كۆتاییدا:

بابه تانه ی  به و  سه باره ت  شه رعزانان  ئه وه ی  له هه موو  بریتییه   سیاسی  فه توای 
په یوه ستن به حوكمڕانی و بابه ته  گشتییه كان و، سه رنجدانی بابه ته  نوێیه كانی په یوه نددار 
به كاروباری حوكمڕانی به ڕێوه بردنی واڵت  بڕیاری له سه ر ده ده ن و، حوكمی شه رعی 
و  فه توا  له نێوان  هه یه   به تینیش  په یوه ندییه كی  ده رده كه ن،  كۆمه ڵگا  بۆ  له باره یه وه  
سیاسه تدا، چونكه  فه توا حوكمڕانی ڕوون ده كاته وه ، سیاسه تیش ڕێگه ی كاكردن به و 
حوكمه  به و جۆره ی كه له گه ڵ شه ریعه تدا بگونجێت و ناڕه حه تی له سه ر ئه ركبار الببات 
پێویستی  له گه ڵ  نه بێت،  یان  هه بێت  كاره   ئه و  له باره ی  ئیدیوه حی  ده كاته وه،  ڕوون 
فه توای  به سیاسیكراودا،  چونكه   فه توای  و  سیاسی  فه توای  له نێوان  جیاوازیكردن 
كاروباری  له به رژه وه ندی  به ئایین  یاریكردن  له جۆره كانی  به جۆرێك  به سیاسیكراو 
سیاسی یاخود الیه نێكی حزبی داده نرێت، له به ر ئه وه  له سه ر موفتی پێویسته  له كاتی 
فه تواداندا له وه  به ئاگا بێت كه به گویره ی ویستی سیاسی یاخود ڕازیكردنی ئاراسته یه كی 
سیاسیدا  له فه توای  موفتی  له سه ر  پێویسته   هه روه ها  نه دات،  فه توا  گشتی  سیاسی 
مه قاسیده كانی شه ریعه ت و ره وش و بارودۆخ و ئه وه ی په یوه سته  پێیه وه  له به رچاو 
بگرێت، له وه ی له هاوسه نگی له نێوان به رژه وه ندی و خراپه كاری كه ڵه كه بوو و دژیه ك 

پێویستی ده كات. 
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مجلة  عبدالرزاق،  والبرلمان:جعفر  الدستور  بڕوانه :   -1
النبأ، دار الهادي- بيروت، العدد 59، تموز 2001م.

الشرعية:د.  السياسة  فقه  تجديد  ينظر:  بڕوانه:   -2  
عبدالمجيد النجار، بحث مقدم للدورة السادسة عشرة للمجلس 

األوربي لإلفتاء والبحوث، 1427هـ - 2006م:ص3-2.
الشرعية  السياسة  قضايا  في  الفتوى  منهج  -بڕوانه :   3
المعاصرة: د.محمد محمود محمد حسن الجمال، بحث منشور 
جامعة  المستقبل،  واستشراق  الفتوى  مؤتمر  بحوث  ضمن 
القصيم- المملكة العربية السعودية، 20-1434/6/21هـ:ص516.

سەبارەت  كرا  رضا  رشيد  محمد  شێخ  لە  پرسیار   -4
بە حوكمی شەریعەتی ئیسالمی، ئەگەر كەسێك ڕەگەزنامەی 
ڕەگەزنامە  ئەو  لەكاتێكدا  وەربگرێت،  نامسوڵمان  واڵتێكی 
پێویستییەكانی  لە  كە  شتانێك  لە  كردنە  نكوڵی  وەرگرتنە 
واڵتە  ئەو  ئەركانەی  ئەو  سەرجەم  بە  پابەندبوونە  دینەو، 
سەربازییەوە  لەڕی  لەوەی  دەكات  پێویست  لەسەری 
پشتیوانیان بێت بۆ جەنگی مسوڵمانان، وەاڵمەكەی ئەمەبوو: 
ئەگەر دۆخەكە بەو شێوەیە بوو كە لەم پرسیارەدا هاتووە، 
ئەوا هیچ جیاڕاییەك نییە لەنێوان مسوڵمانان كە قبوڵكردنی 
لە  دەرچوونە  و،  ڕاشكاوە  هەڵگەڕانەوەیەكی  ڕەگەزنامە 
لە  لەوبارەیەوە  پرسیاركردنیش  هەتا  مسوڵمات،  میللەتی 
واڵتێكی وەك تونس بە نامۆ دادەنرێن، كە وا گومان دەبرێت 
خەڵكە عەوامەكەی حوكمی ئەوە دەزانن كە لە پرسیارەكەدا 
هاتووە، چونكە لەوانەیە كە لە پێویستییەكانی دینە، هەروەها 
دوپاتیشی كردەوە: ئەگەر مسوڵمان ڕەگەزنامەیەك وەرگرێت 
ئەوە  بێت،  ئیسالم  شەریعەتی  پێچەوانەی  حوكمەكانی  كە 
دەرچوونە لە ئیسالم، چونكە بەمە ئیسالم رەت دەكاتەوەو 
بە  خۆی  شەریعەتەكەی  لە  تازەكە  ڕەگەزنامە  شەریعەتی 
چاكتر دادەنێت، ئەوەندەشی بەسە كە بزانێت ئەو حوكمەی 
لێی داناوە، حوكمی ئیسالمە، بۆیە  حوكمی دیكەی بەچاكتر 
خەڵكی  لە  ئەمە  ئەگەر  ناكرێت،  لەگەڵدا  مسوڵمانی  مامەڵەی 

تا  بجەنگن  لەگەڵیان  پێویستە  ڕوویدا،  هۆزێك  یان  واڵتێك 
دەگەڕێنەوە... بۆ زیاتر بگەڕێتەوە بۆ: مجلة المنار، العدد 25، 

المجلد األول،ص22.
 5- لێژنه ی فه توا له  زانكۆی ئه زهه ر له  رۆژی یه كشه ممه  
كانونی  یه كی  به رامبه ر  1375ك.  ساڵی  األولى  جمادى   18
دووه می ساڵی 1956ز. كۆبووه وه ، به  سه رۆكایه تی مامۆستا 
و  گه وره زانایان  كۆمه ڵه ی  ئه ندامی  مخلوف(  )حسنين  شێخ 
شێخ)عـيسى  به ڕێزان  ئه ندامێتی  و،  میسر  پێشووی  موفتیی 
پێشووی  شێخی  و  گه وره زانایان  كۆمه ڵه ی  ئه ندامی  منون( 
ئه ندامی  شلتوت(  )محمود  شێخ  و،  شه ریعه ت  كۆلێژی 
ئه ندامی  الطنيخي(  )محمد  شێخ  و،  زانایان  گه وره   كۆمه ڵه ی 
كۆمه ڵه ی گه وره  زانایان و، شێخ )محمد عـبد اللطيف السبكي( 
ئه ندامی كۆمه ڵه ی گه وره  زانایان و، ئاماده بوونی شێخ )زكريا 
البري( ئه مینداری لیژنه ی فه توا، تیایدا هاتووه  كه : ئاشته وایی 
له گه ڵ ئیسرائیل وه ك ئه وه ی بانگه شه كارانی ده یانه وێ، به پێی 
به رده وامی  له سه ر  بڕیار  تیایدا  چونكه   نییه ،  جائیز  شه رع 
به   دان  و،  ده درێت  داگیركه ره وه   له الیه ن  داگیركردن 
شایسته بوونی ئه وه ی داگیری كردووه  ده نرێت و، ده سه اڵت 
دان به  ده ستدرێژكار تا له سه ر دوژمنكارییه كه ی بمێنێته وه ، 
له كاتێكدا سه رجه م شه ریعه  ئاسمانی و دانراوه كان كۆده نگن 
گێڕانه وه ی  پێویستبوونی  و  داگیركردن  حه رامێتی  له سه ر 
له سه ر  هه ق  خاوه ن  هاندانی  و،  خاوه نه كه ی  بۆ  داگیركراو 
به شه رع  شێوه   به هه مان  هه قه كه ی،  داواكردنی  و  به رگری 
ئیسرائیل  به   بده ن  ده سه اڵت  حه رامه   مسوڵمانان  له سه ر 
پاراستن  زامنی  و  له پشتیه وه ن  داگیركه رانه ی  واڵته   ئه و  و 
كه   بكات  جێبه جێ  پرۆژانه   ئه و  تا  كردوه ،  مانه وه یان  و 
ئامانجی ته نها گه شه سه ندنی ده وڵه تی جوله كه و مانه وه یه تی 
تا وه ك ده وڵه تێك  به پیتبوونی زه ویدا،  له  خۆشگوزه رانی و 
شوێنیداو،  ئازیزترین  له   بكا  ئیسالم  و  عه ره ب  دژایه تی 
پیالنی  بكاته وه و،  باڵو  واڵتدا  له   خراپه كاری  سه ختترین 

پەراوێز
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پێویسته   خۆیاندا،  واڵته كانی  له   داڕێژێت  مسوڵمانان  به   دژ 
مسوڵمانان به  هه موو توانا ڕێگربن له  جێبه جێكردنی و، یه كڕیز 
پێهێنانی  و، شكست  ئیسالم  بازنه ی  له   به رگریكردن  له   بن 
ئه و  كه  سه ره تاكه ی  بهێنن  پێ  بۆگه نانه  شكست  پیالنه   ئه و 
له وه دا كه مته رخه می بكات  پرۆژه  زیانبه خشانه یه . هه ركه س 
گه وره ی  گوناهێكی  ئه وا  جێبه جێكردنی،  بۆ  هاوكاربێت  یان 
ئه نجامداوه ... بۆ زانیاریی زیاتر له باره ی ئه و فه توایه » تكایه  
فتاوى  األزهر(،  ئه لیكترۆنی )جبهة علماء  پێگه ی  بۆ  بگه ڕێوه  

أزهرية- التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني:
http://www.jabhaonline.com/index.php?option 

=com_content&view=category&layout=blog&id=

101&Itemid=11

 6- بۆ زانیاریی زیاتر بگەڕێوە بۆ: من أعالم الزيتونة-
محمد الطاهر بن عاشور) حياته وآثاره(: د.بلقاسم الغالي، دار 

ابن حزم، الطبعة األولى، 1996م: ص146.
 7- بڕوانه : )الفتوى السياسية وسياق اإلغتراب(: محمد ولد 
http://  الغابد، بابه تێكه  له سه ر تۆڕی ئه نته رنێت باڵوكراوه ته وه

topic-hmslardjem.ahlamontada.net/t1142
پرسیارێك  وه اڵمی  له   زێدان  عبدالكريم  دكتۆر   -  8
ئه نجومه نی حوكمی  پاڵ  به  مه شروعيه تی چوونه   سه باره ت 
عێراقی، كه  دوای داگیركردن پێكهات و به رده وام وبوون له  
هیچ  كه   ده ركه وت  بۆمان  به ڕووی  گوتی:  تێیدا،  به شداری 
بیانویه ك نییه  بۆ كاركردن به  روخسه ت یان ئیستسنای ئه و 
ئه سڵه ی له سه ره تای وه اڵمه كه  باسمان كرد، كه واته  حوكمه  
كافر  پشتیوانیی  كه   ده مێنێته وه   خۆی  وه ك  شه رعییه كه  
جائیزنییه  به  چوونه  ناو ئه نجومه نی حوكم... بڕوانه : پێگه ی 
)فتوى  فه توا  ناونیشانی  زيدان،  عبدالكريم  دكتۆر   فه رمی 
المتشكل بعد  العراقي  الحكم  الى مجلس  مشروعية االنضمام 

االحتالل واالستمرار بالمشاركة فيه(.
 http : / /drzedan.com/content .php?lng=
arabic&id =55 ، و:إنتخابات العراق: سباق تأويل الفتاوى. 

http://almasalah.com/ar/news/28718
)دكتۆر  شێخ  له الیه ن  فه توایه ك  2013/1/24ز.  له    -9  
له   هه رێمه كان  پێكهێنانی  كه   ده رچوو  السعدي(  عبدالملك 

هاتووه :  تیایدا  ده كات،  حه رام  بانگه شه بۆكردنی  ئێستاداو 
به رژه وه ندیی  هه رێم  ئێستادا  دۆخه ی  له م  ئه وه ی  له به ر 
خه ڵكی ئه نبار یان سه اڵحه ددین یان موسڵ یان دیاله  به دی 
ته نها  چونكه   بكرێت،  بۆ  بانگه شه ی  حه رامه   ده ڵێم  ناهێنێت: 
لێ  یه كێتییه كه ی  له ناوبردنی  و  عێراق  پارچه پارچه كردنی 
هه ندێك  ڕابگه یه نین،  ئه وه   ئه گه ر  له وانه شه   ده كه وێته وه ، 
ده وڵه ت  هه ندێك  بگرێت، چونكه   باشوردا  هه رێمی  ده وڵه تی 
چاوی بڕیوه ته  ئه وه ی كه  سنوره كه ی هه تا به غدایه ، هه روه ك 

له  هه ندێك له  فه رمانڕه وایه كانیم بیست له ساڵی 1979ز. 
2010/12/16ز.  له   زيدان  عبدالكريم  دكتۆر  هه روه ها 
بۆ  بانگه شه كردن  حوكمی  به   سه باره ت  ده ركرد  فه توایه كی 
ئه و  هاتووه :  تیایدا  عێراقدا،  له   هه رێمه كان  یان  فیدراڵیه ت 
كاره  وه ك خراپه یه كه و ده بێ الببرێت و، هیچ هاوكارییه كی 
یان  بێت  گوفتار  به   چ  ده كات،  پێ  كاری  كه   نه كرێت  ئه وه  
كردار یان پشتیوانی یان پیاهه ڵدان، به ڵكو شایسته ی دابڕان 
و دوركه وتنه وه یه ، ئه وه  له  سه رپێچییه  گه وره كان داده نرێت 
له   ته عزیره كه ی  له وانه شه   ده كرێت،  ته عزیر  كه  خاوه نه كه ی 
فه رموده ی  ئه مه ش  به ڵگه ی  كوشتن،  ئاستی  بگاته   كۆتاییدا 
پێغه مبه ره  محمد )صلى الله عليه وسلم( له  فه رموده یه ك كه  
األمة  هذه  أمر  يفرق  أن  أراد  )من  كردووه :  ریوایه تی  مسلم 
وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان- ئه وه ی ویستی 
كاری ئه م ئوممه ته  په رته وازه  بكات كه  خۆیان یه كگرتوون، 

به  شمشێر لێیان بده ن، هه ركه سێ بوون(. 
بۆ زیاتر ئاگادار بوون بڕوانه: پێگه ی   الدكتور عبدالملك 

السعدي -األمة الوسط-
h t t p : / / w w w. a l o m a h -a l wa s a t . c o m /

newsMore.php?id=88
/http://drzedan.com پێگه ی دكتۆر عبدالكريم زيدان

content.php?lng=arabic&id=59
 10- بڕوانه : الفتوى السياسية و سياق اإلغتراب: محمد ولد 
http://  الغابد، بابه تێكه  له سه ر تۆڕی ئه نته رنێت باڵوكراوه ته وه

hmslardjem.ahlamontada.net/t1142-topic
11 - إعالم الموقعين عن رب العالمين:69/1.

 12- غياث األمم في التياث الظلم: أبو المعالي عبد الملك 
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بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، تحقيق:عبد العظيم 
الديب،مكتبة إمام الحرمين،الطبعة الثانية،1401هـ:ص219.

والسياسة  الفقهية  الناحية  من  الفتوى  ضوابط   -13
الخضيري،  عبدالمحسن  بن  محمد  بنت  عنود  د.  الشرعية: 
استشراق  و  الفتوى  مؤتمر  بحوث  ضمن  منشور  بحث 
-20 السعودية،  العربية  المملكة  القصيم-  جامعة  المستقبل، 

1434/6/21هـ:ص339. 
 14- بڕوانه : السياسة الشرعية وأثرها في الحكم الشرعي 

التكليفي:ص75.
15- بڕوانه : إعالم الموقعين عن رب العالمين: 170/4.

الشرعية:د.  السياسة  و  الفقه  في  معاصرة  قضايا   -  16
طه أحمد الزيدي، من إصدارات المجمع الفقهي العراقي لكبار 

العلماء للدعوة واإلفتاء:ص11.
 17- الجامع الصحيح المختصر-صحيح البخاري،باب ما 

ينهى من دعوى الجاهلية،رقم الحديث 1296/3330:3.
وبنيانها،رقم  مكة  فضل  باب  پێشوو:  18-سه رچاوه ی   

الحديث 1508: 574/2.
الشرعية  السياسة  قضايا  في  الفتوى  منهج  بڕوانه :   -19

المعاصرة:ص532.
 20- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد 
بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي الشهير بابن رشد الحفيد،دار 

الحديث – القاهرة،بدون طبعة،1425هـ - 2004 م:182/4.
21- إعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات:ص167-166.

المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد  بڕوانه :   -22  
األربعة:496-494.

 23- بڕوانه : القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة 
الطبعة  الفرقان،األردن،  شبير،دار  عثمان  محمد  اإلسالمية:د. 

األولى،1413هـ:ص358.
 24- )الضوابط( له زمانی عه ره بیدا كۆی وشه ی )ضابط(
شت  گرتنی  به توندوتۆڵی  به واتای  )ضبط(،  چاوگه كه ی  ه ، 
دێت.  خۆهێشتنه وه ی  الی  و  پاراستنی  و،  له الیه كانیه وه  
زاڵبوون  و  پێهێنان  شكست  و  به ندكردن  به مانای  هه روه ها 
دێت، هه روه ها به مانای په یوه ست بوون و به ندكردنی شتێك 

یان  شت  به شه كانی  به واتای  شه رعزاناندا  زاراوه ی  له   دێت، 
دابه شكارییه كانی دێت.

493/11.و:إكمال  ضبط  اللغة:مادة  تهذيب  بڕوانه : 
بن  عبدالله  بن  محمد  عبدالله  الكالم:أبو  بتثليث  األعالم 
القرى،الطبعة  أم  الغامدي،جامعة  د.سعد  تحقيق:  مالك، 
والنظائر  األشباه  األولى،الرياض،1404هـ:374/2.و: 
بن  يحيى  زكريا  والضوابط:أبو  و:األصول  للسيوطي:382/1. 
هيتو،  حسن  محمد  الدكتور  تحقيق  النووي،  شرف  شرف 
1406هـ  األولى،  بيروت–لبنان،الطبعة  اإلسالمية،  البشائر  دار 
الفقهية:  واأللفاظ  المصطلحات  معجم  و:  ص28.  1986م:   -

404/2.و:القواعد الكلية والضوابط الفقهية: ص20.
الموقعين:4/1.و:الموافقات  إعالم  بڕوانه :   -25  

للشاطبـي:95/1.
أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  المتفقه:أحمد  و  الفقيه   -26  
يوسف  بن  البغدادي،تحقيق:عادل  بالخطيب  المعروف 
السعودية،الطبعة  العربية  المملكة  الجوزي،  ابن  العزازي،دار 

الثانية،1421هـ:21-20/2. 
 27- بڕوانه : إعالم الموقعين:69/1.
 28- الموافقات للشاطبـي: 194/4.

 29- اإلحكام في أصول األحكام: أبو الحسن سيد الدين 
علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبـي اآلمدي )المتوفى: 
631هـ(، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي،المكتب اإلسالمي، بيروت- 
االجتهاد  أدلة  في  المفيد  القول  لبنان:236/4-237.و:  دمشق- 
والتقليد:محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
)المتوفى: 1250هـ(،تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق،دار القلم – 
الكويت،الطبعة األولى، 139هـ:ص41-54.و: التقرير والتحبير:أبو 
عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن 
أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي )المتوفى: 879هـ(،دار 
الكتب العلمية،الطبعة الثانية،1403هـ-1983م:340/3 وما بعدها.

 30-سه رچاوه كانی پێشوو.
 31- بڕوانه : السياسة الشرعية وأثرها في الحكم الشرعي 

التكليفي:ص75.
 32- بڕوانه : إعالم الموقعين عن رب العالمين: 170/4.
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ئایا فەتوا دەقێكی 

یرۆز و نەمرە 
پ

یاخود بەپێی گۆڕانی 

كات و شوێن ئەویش دەگۆرێت؟

هدپشدهری
هنمحهم

د.حهس

1.  بڕوانامەی زانستی مەالیەتی لەالیەن مامۆستا 
لەدایكبووی ساڵی 977

ی پێدراوە. 
بدولقادر بەحركەی

مەال موحه مه د صادق وەیسی ومامۆستا مەال عه 

تایه  له كۆلێژی زانسته  
ا هه یه . مامۆس

بروانامەی دكتورای له شەریعە تی ئیسالمیید

ئیسسالمییه كانی زانكۆی سه اڵحه دین. ئه ندامی لیژنه ی بااڵی فتوای كوردستانه . 
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بێینە سەر وەاڵمی ئەم پرسیارە،  پێش ئەوەی 
بە پێویستی دەزانم كە باس لە دوو پێشەكی بكەم 

كە دەبنە بنەما بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە گرنگە:
لەسەر  شەرعی  فەتوای  ئاشكرایە  یەكەم: 
بنیات  سەرەكی  بنەمای  سێ  گرێدانی  بەیەكەوە 

دەنرێت:
یەكەمیان: تێگەیشتنی تەواوی بەڵگە شەرعییەكان.
 دووهەمیان: تێگەیشتنی واقیع، مەبەست لە واقیع 
ڕەچاو كردنی حاڵی ئەوكەسەی كە فەتوایەكەی بۆ 
دەدرێت، یا ئەو شوێنە یا ئەو كاتەی فەتواكەی تێدا 

دەدرێت.
گەورە  تێگەیشتنی  بۆ  گەڕانەوە  سێهەمیان: 
پێغەمبەرەوە  موجتەهیدەكان لەسەردەمی هاوەاڵنی 
كە  ئەوانەی  ئێستا  تاكو  وسلم(  علیه  الله  )صلی 
بەڕاستی بەئەركی كات وسەردەمی خۆیان هەستاون 
لە بواری ئەنجام دانی كاری فەتوادان وهەڵێنجانی 
حوكمە شەرعییەكان لە دەق و بەڵگە شەرعییەكان.

هەیە،  جۆریان  دوو  شەرعییەكانیش  بەڵگە  جا 
جۆرێكیان  دەقی پیرۆزن بەهیچ شێوەیەك دارای 
وحاڵی  وشوێن  كات  نین،  سڕینەوە  و  گۆڕین 
كەسەكان كاریگەرییان نابێت لەسەریان، ئەوانیش 
پێغەمبەر  سوننەتی  و  قورئان  لەودەقانەی  بریتین 

كە ماناو دەاللەتەكانیان قەتعین. 
لەبەڵگە شەرعییەكانی  جۆری دوهەمیان خۆی 
ناقەتعییەكانی  دەقە  وەك  دەبینێتەوە،  دیكەدا 
علیه  الله  پێغەمبەر)صلی  سوننەتی  و  قورئان 
هەڵدەگرن،  زیاتر  ڕاڤە  لەیەك  كە  ئەوانە  وسلم(، 
»المصلحة«  قازانج  و  »قیاس«،  كردن  وبەراورد 
ڕۆیشتن  الذرائع«  سد  هۆكارەكان«  داخستنی  و 
بەچاك  االصل«  »استصحاب  ڕەچەڵەك  لەسەر 
»العرف«..  وخووەكان  اإلستحسان«   « دانان 
فەرمودەوە  و  قورئان  لە  هەر  ئەوانیش   كە  هتد، 
سەرچاوەیان گرتووە، بەاڵم بەپێی كەس و شوێن 

و كاتەكان دارای ڕاڤە وگۆڕانن.
بۆیە زانایان یەكدەنگن لە سەر ئەوەی ئەو جۆرە 

فەتوایانەی سەرچاوە و بەڵگەكانیان دەقە نەگۆڕەكانن، 
لەهیچ  الیەنێك،  و  كەس  هیچ  بۆ  شێوەیەك،  بەهیچ 
كات و شوێنێكدا، گۆرانكاریان بەسەردا نایەت، تەنها 
لەكاتی زەرورەتدا نەبێت، ئەوكاتە بەپێی مەرجەكان 
و بەشێوەیەكی سنوردار موفتی بەڕەچاوكردنی حاڵ 
و كات  وشوێن و بەشێوەیەكی كاتی نەك بەردەوام 

فەتوا دەدات تیایدا.
 ئیمامی )شاطبی( كاتێك باسی  تایبەتمەندی دەقە 
شەرعییە قەتعییە نەگۆڕەكان دەكات دەفەرمووێ: 
»والثانیة: الثبوت من غیر زوال؛ فلذلك ال تجد فیها 
بعد كمالها نسخا، وال تخصیصا لعمومها، وال تقییدا 
بحسب  ال  أحكامها،  من  لحكم  رفعا  وال  إلطالقها، 
عموم المكلفین، وال بحسب خصوص بعضهم، وال 
بحسب زمان دون زمان، وال حال دون حال، بل ما 
أثبت سببا؛ فهو سبب أبدا ال یرتفع، وماكان شرطا؛ 
فهو أبدا شرط، وما كان واجبا؛ فهو واجب أبدا، أو 

مندوبا فمندوب، وهكذا جمیع ااڵحكام«.)1(
قەتعییە  تایبەتمەندی دەقە  مانای دووهەم: -لە 
نەگۆڕەكان- بریتییە لە جێگیر بوون بەبێ الچوون؛ 
هیچ  شەریعەت  بوونی  تەواو  دوای  نابینین  بۆیە 
یان   گۆرابێت،  و  بووبێتەوە  نەسخ  لێ  شتێكی 
حووكمە گشتییەكانی تایبەت كرابێت، یان حووكمە 
حووكمێك  یان  كرابێت،  مەرجدار  مەرجەكانی  بێ 
هەموو  بۆ  نە  هەڵگیرابێت،  لەحووكمەكانی 
بەگوێرەی  نە  هەندێكیان،  بۆ  نە  و  موكەللەفەكان 
شێوەكان،  لە  شێوەیەك  یان  لەكاتەكان،  كاتێك 
هەر  بۆ  بووبێت  هۆكار«سبب«  ئەوەی  بەڵكوو 
بەهۆكار  هەر  هەتایە  هەتا  شەرعی،  بڕیارێكی 
بێت،  مەرج  ئەوەشی  هەڵناگیرێت،  دەمێنێتەوەو 
ئەوە هەتا هەتایە هەر بە مەرج دەمێنێتەوە، ئەوەی 
هەتایە هەر  هەتا  ئەوە  بووبێت،  پێویست«واجب« 
پێویست دەمێنیتەوە، ئەوەی سوننەت بووبێت،  بە 
حوكمە  هەموو  دەمێنێتەوە..  بەسوننەت  هەروا 

شەرعیەكانی ئەم جۆرە دەقانە بەمشێوەیەیە .
حووكمی  لەنێوان  هەیە  جیاوازی  دووهەمین:   
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شەرعی و فەتوای شەرعیدا، مەبەست لە حووكمی 
پەیوندییان  كە  شەرعییانەن  بابەتە  ئەو  شەرعی 
لەو  ڕاستەوخۆ  هەیە،  مرۆڤەكانەوە  كردەوەی  بە 
ماناو  كە  پێغەمبەر  سوننەتی  قورئان  دەقانەی 
بەشێوەیەك  وەرگیراون،  قەتعین  دەاللەتەكانیان 
ئەو مانایانە نەبێت هیچ مانای دیكە هەڵناگرن)2(. 

بابەتە  ئەو  زۆری  بە  شەرعی،  فەتوای  بەاڵم 
دیكەی  شەرعییەكانی  بەڵگە  لە  كە  ئیجتیهادیانەن 
زۆرجار  وەرگیراون،  فەرموودە  و  قورئان  بێجگە 
واقیعی كەسەكان یان شوێن و كات تیایاندا ڕەچاو 
كراوە، یان لەو دەقە قورئانییانە یان لەو فەرموودانە 

وەرگیراون كە زیاتر لە یەك مانا هەڵدەگرن)3(.
بێینە سەر وەاڵمی پرسیارەكە:

زۆر بەسادەیی و بەكورتی، نەك دروستە فەتوا  
بەڵكو  وكەسەكان،  شوێن  و  كات  بەپێی  بگۆڕێت 
پێویستە »واجب« ە، چونكە هەركاتێك پیرۆزیمان 
پێدان،  نەمریمان  و  فەتوا  دەقەكانی  بە  بەخشی 
ئەوە  بێت،  بەسەردا  گۆرانكاریان  نابێ  بڕیارماندا 
بۆ  پەروەردگار  ئەم شەریعەتەی كە  بڕیارمانداوه  
هەموو مرۆڤایەتی ناردووە، تایبەتە بە كۆمەڵگایەكی 
تایبەت و بۆ گشت مرۆڤایەتی نییە، هه روه ها ئەو 
و  سات  هەموو  بۆ  پەروەردگار  كە  شەریعەتەی 
ساتێكی  و  بەكات  تایبەتە  ناردوویەتی،  كاتێك 

دیاریكراو، بۆ هەموو سەردەمێك نییە.
بۆیە زانایان هەر لەكۆنەوە لێكۆڵینەوەی وردیان 
گشتی  یاسایەكی  بووەتە  كردووە،  بابەتە  ئەم  بۆ 
ومەرجەكانی   ڕێسا  زانایان  وئیجتیهاددا،  فیقه  لە 
گۆڕانكاری لە فەتواكاندا بەپێی گۆرانی كات وسات 
و  دوور  بە  وعادەته كانیان  وعورف  وكەسەكان 
درێژی داڕشتووە، ئەمەش نەك لەخۆیانەوە و بەبێ 
بەڵگە، بەڵكوو بە پشتبەستن بە دەقەكانی قورئانی 
الله  پێغەمبەر)صلی  دروستی  سوننەتی  و  پیرۆز 
علیه وسلم( و هەڵسوكەوتی هاوەڵە موجتەهیدەكان 
دەرچووی  كە  بێت(  لەسەر  خوایان  )ڕەزای 

قوتابخانەی سەروەر بوون لەم بوارەدا.

لەو زانا بەرزانەی كە بەوردی باسییان لەم بابەتە 
لە كتێبی »اإلحكام  ئیمامی قەڕافی مالیكی  كردووە، 
القاضي  وتصرفات  االحكام  عن  الفتوی  تمییز  فی 
تیایدا  كە  »الفروق«دا  لەكتیبی  هەروەها  واإلمام«، 

باس لە یاسا گشتییەكانی فیقهی ئیسالمی دەكات.
هەروەها ئیمامی ئیبن قه ییم لە كتێبە گرینگەكەیدا 
العالمین«،  رب  عن  الموقعین  »إعالم  بوارەدا  لەم 
لەسەر  بابەته ،  بەم  كردووە  تایبەت  بەشێكی 
الفتوی،  تغییر  فی  »فصل  دەفەرمووێ:  باسەكەیدا 
واالحوال  واالمكنة  االزمنة  تغیر  بحسب  واختالفها 
باسەدا  ئەم  لەسەرەتای  والعوائد«،  والنیات 
دەفەرمووێ: »هذا فصل عظیم النفع جدا وقع بسبب 
الجهل به غلط عظیم علی الشریعة أوجب من الحرج 
زۆر  سوودێكی  باسە  ئەم  مانای:  والمشقە«)4(، 
گەورەی هەیە, لەبەر نەزانی و بێ ئاگایی لێی هەڵەی 
دراوەو  ئەنجام  شەریعەت  بەرامبەر  گەورە  زۆر 

نارەحەتی و ئەزیەتی زۆری دروستكردووە.

بەڵگەكانی پێویستی گۆرانی فەتوا 
بەپێی كات وسات وكەسەكان

بابەتە،  ئەم  سەلماندنی  بۆ  هەیە  زۆر  بەڵگەی 
بەكورتی ئاماژە بۆ هەندێكیان دەكەین:

عاص  كوڕی  عەمری  لە  ئەحمەد  ئیمامی   -
و  دەكات  ڕیوایەت  بێ-  لێ  خوای  –ڕه زای 
دەفەرموێت: جارێك لەخزمەت پێغەمبەردا بووین-
خزمەتی،  هاتە  گەنجێك  وسلم-،  علیه  الله  صلی 
لەكاتێكدا  ئایا دروستە  پێغەمبەری خوا  وتی: ئەی 
بكەم؟  ماچ  خۆم  خێزانەكەی  دەبم  كەبەڕۆژوو 
)ال(  وسلم(فەرمووی:  علیه  الله  پێغەمبەر)صلی 
نەخێر. پاشان پیاوێكی پیر هات و وتی: ئایا دروستە 
ماچ  خۆم  خێزانەكەی  دەبم  كەبەڕۆژوو  لەكاتێك 
وسلم(فەرمووی:  علیه  الله  پێغەمبەر)صلی  بكەم؟ 
)نعم( بەڵێ. عەمری كوڕی عاص - ڕه زای خوای 
یەكتریمان  سەیری  ئێمەش  دەفەرموێت  بێ-  لێ 
وسلم(فەرمووی  علیه  الله  )صلی  پێغەمبەر  كرد، 
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»قد علمت نظر بعضكم إلی بعض، إن الشیخ یملك 
یەكتریتان  سەیری  لێبوو  )ئاگام  واته :  نفسه«)5(. 
كرد، ئەمە لەبەر ئەوە فەتواكەیان جیاوازە، چونكە 
دیكە  وشتی  بگرێت  دەتوانێت خۆی  پیرەكە  پیاوە 
ئەنجام نەدا(، مانای گەنجەكە ناتوانێ خۆی بگرێ 

لەشتی دیكە ئەگەر نزیك بووەوه . 
وسلم-،  علیه  الله  -صلی  پێغەمبەر  لێرەدا 
لەگەڵ  گۆڕی،  كەسەكان  حاڵی  بەپێی  فەتواكەی 

ئەوەی پرسیارەكە هەر یەك پرسیار بوو.
كوڕی  سەلەمەی  لە  بوخاری  ئیمامی   -
پێغەمبەری  لە  لێبێت(  خوای  )ڕەزای  ئەكوەعەوە 
»من  وسلم(دەفەرموێت:  علیه  الله  )صلی  خواوە 
ضحی منكم، فال یصبحن بعد ثالثة ویبقی فی بیته 
منه شیء. فلما كان العام المقبل قالوا: یا رسول الله، 
نفعل كما فعلنا فی العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا 
العام كان بالناس جهد فأردت  وادخروا؛ فإن ذلك 
أن تعینوا فیها«)6(، واته : )هەركەسێك قوربانی كرد 
تا سێ ڕۆژ هیچ لە گۆشتەكەی لەماڵی نەمێنێتەوە، 
هەڵنەگرێت  گۆشتەكەی  لە  هیچ  مانایه ی  به و 
وهەمووی بخوا یان بیبەخشێتەوە، ڕاویەكە دەڵێت 
وتیان:  هات،  قوربانی  كاتی  داهاتوو  كەساڵی 
ڕابردوو  ساڵی  وەك  ئایا  خوا،  پیغەمبەری  ئەی 
نەكەین؟  زەخیرە  قوربانی  لەگۆشتی  هیچ  بكەین، 
فەرمووی: نه خێر، بەئارەزووی خۆتان لێی بخۆن 
و لێی هەڵبگرن، ساڵی ڕابردوو خەڵكی برسییەتی 
ماندووی كردبوون، ویستم ئێوە هاوكارییان بكەن(.
پیغەمبەری  كە  ڕوونە  فەرموودەیەشدا  لەم 
باری  و  كات  تێبینی  وسلم(  علیه  الله  )صلی  خوا 

گۆشتی  كە  مەسەلەدا  لەیەك  و  كرد  خەڵكەكەی 
قوربانییە لەساڵێكەوە بۆ ساڵیكی دیكە دوو فەتوای 

جیاوازی بۆ موسوڵمانان فەرموو.
)ڕەزای  عومەر  ئیمامی  وفەتواكانی  ئیجتهاد   -
وەك  مەشهورن،  زۆر  بوارەدا  لەم   ) لێبێت  خوای 
ئارەق  كەسەی  لەو  جەڵدەدان  ڕێژەی  دیاریكردنی 
»خمر« دەخواتەوە، یان ڕاگرتنی بەشی ئەو كەسانەی 
موسوڵمان  ئومێدی  یان  دەبن  موسوڵمان  تازە  كە 
بوونیان لێ دەكرێت لە زەكات، یان ڕاگرتنی حەددی 
دەستبڕین لە ساڵی گرانیدا، ئەمانە پاش ڕاوێژكردن 

بەگەورە موجتهیدەكان لەهاوەاڵن بووه.
خوای  )ڕەزای  عوسمان  ئیمامی  هەروەها   -
خەڵك  هەندێك  ڕەوشتی  بینی  كە  كاتێك  لێبێت(، 
تێكچووە، بڕیاریدا كە وشتری دۆزراوە بفرۆشرێت 
و پارەكەی لە الی دەوڵەت بپارێزرێت تا خاوەنی 
لە  هەر  پێشتر  لەكاتێكدا  ئەمە  دەكەوێت،  دیار 
سەردەمی پێغەمبەرەوە كەس دەستی بۆ نەدەبرد 
تا خاوەنی دیار دەكەوت و  و بۆ خۆی دەلەوەڕا 

دەیدۆزییەوه )7(.
نەخۆشی  لە  هەركەسێ  كە  بڕیاریدا  یان   -
مردندا خێزانی خۆی تەاڵق بدات، ئەو ژنە میراتی 
كەس  هەندێ  چونكە  بدرێتی،  مێردەكەی  ماڵی  لە 
فێر بووبوون بۆ ئەوەی ژنەكانیان مەحروم بكەن 

لە میرات پێش مردنیان تەاڵقیان دەدان)8(.
هەروەها ئیمامی علی )ڕەزای خوای لێبێت(   -
نموونە:  بۆ  پیشەوەران،  زامنكردنی  بە  دا  فەتوای 
دەبرد،  خەیاتێك  بۆ  قوماشێكی  كەسێك  كاتێك 
دوریبای  خراپ  ئەگەر  بدورێ،  بۆی  ئەوەی  بۆ 

ڕاوەستان لەسەر فەتوا نەقڵکراوەکان لە زانایانەوە 
بەشیوەیەکى بەردەوام، گومڕابوونە لە ئایندا و 

بێئاگاییە لە مەبەستى زانایان و پێشینان.

;
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بەهەڵە  یان  ئەنقەست  بە  ئیدی  دەبژارد،  پێی 
تا  پێغەمبەر  لەسەردەمی  لەكاتێكدا  كردبایە،  وای 
سەردەمی ئەو پێیان نەدەبژارد، مەگەر بەئەنقەست 

یان بەكەمتەرخەمی وای كردبایە)9(.
لەسەردەمی  حەنیفە،  ئەبو  ئیمامی  هەروەها   -
خۆیدا شاهیدی كەسێكی وەردەگرت كە عەداڵەتی  
عادڵ  پیاوێكی  بە  بەئاشكرایی  هەر  نادیاربێت، 
چوبایە شاهیدی لێ وەر دەگرت، بەاڵم لەسەردەمی 
دوو هاورێیەكەی ) ئەبو یوسف و محمدی كوڕی 
شاهیدییان  كەسانە  جۆرە  لەو  ئەوان  حەسەن(دا، 
باڵوبوونەوەی  لەبەر  ئه مه ش  وەرنەدەگرت، 
كاسانی  ئیمامی  خەڵكی،  حاڵی  گۆڕانی  و  درۆ 
دەفەرموێت: ئەم جیاوازییە جیاوازی زەمانەكەیانە، 
جیاوازبێت؛  لەیەكتر  قسەكانیان  لەحەقیقەتدا  نەك 
زەمانی  حەنیفە  ئەبو  ئیمام  زەمانی  لەبەرئەوەی 
و  بوون  وصاڵح  چاك  خەڵكی  بوو،  تابعین 
وسلم(شاهیدی  علیه  الله  خوا)صلی  پێغەمبەری 
لە  زۆر  نەبوو  پێویست  بۆیە  دابوون،  بۆ  باشەی 
عەداله تیان بكۆڵرێتەوە، بەاڵم  دوای ئەوان زەمان 
گۆڕا، فەساد زۆر بوو، بۆیە پێویست بوو پرسیار 
بكرێت شاهیدی لەكەسی نادیار وەر نەگیرێت(10(

كاتێك  شافیعی  ئیمامی  دەبینین  هەروەها   -
فیقهییەكانی  بابەتە  لە  هەندێك  میسر،  بۆ  چوو 
مەزهەبەكەی گۆڕی، وەك ڕوونە لەالی شارەزایانی 
فەرموودەی  مەزهەبەكەیدا  لە  بۆیە  مەزهەبەكەی، 

تازە ونوێی هەیه .
بە كورتی: لە سەردەمی سەلەفدا ئەم بابەتە زۆر 
ڕوون كارپێكراو بووە، زانایان یەكرابوون لەسەری، 
شێخی ئیبن تەیمییە دەفەرموێت: فەتوا بەپێی گۆڕانی 
ڕیگەی  لەسەر  دروستە  ئەمە  دەگۆڕێت،  خەڵك 

زانایانی پێشین)سلف( و پاشین )خلف()11(.
موسوڵمانان  كاتێك  دواییانەدا،  لەم  بەاڵم 
كە  نەما،  خۆیان  ڕاستەقینەی  قەوارەی  و  كیان 
بتوانن پارێزگاری لە نەگۆڕەكانی ئیسالم بكه ن و 
لەڕیگای  پێك  و  ڕێك  وفەتوای  دروست  بڕیاری 

یاسا  چوارچێوەی  لە  دامەزراوەكانییانەوەو 
گۆرانكاری  بەپێی  دەربكه ن،  كارپێكراوەكانییانەوە 
فەتوای  هەنوكەییەكان  لەبابەتە  سەردەم  و  كات 
بكەنەوە،  ڕون  خەڵكی  بۆ  پێویست  و  دروست 
خەڵكێكی زۆر لەم بابەتەدا كەوتنە نێوان زیادەڕەوی 
وكەمتەرخەمییەوە، وەك دەبینین هەندێك دەستیان 
گرتووە بە دەقی فەتواكانی زانایانی ڕابردووەوه  و 
ڕیگە بەخۆیان نادەن لەهیچ مەسەلەیەكداو بەهیچ 
سنوور  هەموو  هەندێكیش  بدەن،  ال  لێی  جۆریك 
تەنانەت  شكاندووە،  فەتوادانیان  یاساكانی  و 
گۆڕانكاری لەدەقە نەگۆڕەكانیشدا دەكەن و فەتوا 
توشی  خەلكی  بۆیە  دەدەن،  بەپێچەوانەیانەوە 

ناڕەحەتی و سەر لێشیوانێكی زۆر هاتوون.
ئەم دوو حاڵەتە هەردووكیان پێچەوانەن لەگەڵ 
یاسا وڕێساكانی شەریعەت و ئەو بەڵگانەی پێشتر 

لەم بابەتەدا باسمان لێوەكردن.
فەتوادان  كاری  سەردەمێكدا  هیچ  لە  پێویستە 
كە  زانایەكیشدا  لەفەرمودەی  تەنها  ڕانەوەستێت، 
یاكاتێكی  یان كەسێك  بۆ سەردەمێك  فەتوایەكەی 

دیاریكراو بووە قۆرخ نەكرێت.
لەسەر  ڕاوەستان  دەفەرموێت:  قەڕافی  ئیمامی 
بەشێوەیەكی  زانایانەوە  لە  نەقڵكراوەكان  فەتوا 
لە  بێئاگاییە  و  ئایندا  لە  بوونە  گومڕا  بەردەوام 

مەبەستی زانایان و پیشینانی ڕابردوو. 
تەمەنت  بەدرێژایی  دەفەرموێت:  هەروەها 
جێگیر  كتێبەكان  ناو  نووسراوەكانی  دێڕه   لەسەر 
مەبە، بەڵكوو ئەگەر كەسێ لە غەیری واڵتی خۆت 
هات و پرسیاری لێ كردیت بە عورفی واڵتی خۆت 
خۆی  واڵتی  عورفی  لە  بەڵكو  مەدە،  بۆ  فەتوای 

پرسیاری لێ بكە، بەو عورفە فەتوای بۆ بدە)12(.
دەرەوەی  لە  فەتوادان  شێوە  هەمان  بە 
»الضوابط  شەرعییه كان  داڕشتە  چوارچێوەو 
الشرعیة« و بەڵگەكان و گوێنەدان بە نەگۆڕەكانی 
زۆر  بەڵكوو  بوونە،  گومڕا  ئەویش  شەریعەت، 

ترسناكترە لە حاڵەتی یەكەم.
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پێویستی  لە  باس  ئەوەی  لەگەڵ  زانایان  بۆیە 
گۆڕانی فەتواكان دەكەن بەپێی كات و سات و كەس 
داڕشتە«ضوابط«و  هەندێك  عورفەكان  و  وحاڵ 

یاسایان داڕشتووە بۆ ئەم بابەتە، لەوانە:
یەكەم: ئەو بابەتە كەفەتواكەی تیادا دەگۆڕدرێت 
و  شەریعەتدا  لە  نەبێت  »قطعی«  بڕاوە  بابەتێكی 
دەاللەت  ماناو  و  ریوایەت  لە  قەطعی  بەبەڵگەی 
بێت  تێدا  ئیجتهادی  مەجالی  واته   دانەنرابێت، 

ولەیەك ڕاڤە زیاتر هەڵبگرێت.
كارە  بەو  هەڵدەستێت  كەسەی  ئەو  دووهەم: 
ئەگەر  بێت،  شارەزای دەقە شەرعییەكان و واقیع 
هەندێ الیەنی بابەتەكە لە تایبەتمەندی ئەو نەبوو، 
بوو،  ڕوت  زانستی  یان  پزیشكی،  بابەتێ  وەك 
داوای  و  ئەوان  بوالی  بگەڕێتەوە  پێویستە  ئەوە 

هاوكاریان لێ بكات لەم بابەتەدا.
بااڵكانی  مەبەستە  ڕەچاوكردنی  سێهەم: 
كۆی  لە  مەبەستانه   ئەو  چونكە  شەریعەت، 
هیچ  پێویستە  بۆیە  ڕەچاوكراون،  شەریعەتدا 

فەتوایەك بەپێچەوانەی ئەوانەوە نەدرێت)13(.
بنەما گشتییەكانی شەریعەت  لەگەڵ  چوارهەم: 
وەك  لەگەڵیان،  نەوەستێت  پێچەوانە  بێتەوەو 

بنەمای دادپەروەری، ئاسانكاری، پاراستنی ئاشتی 
كۆمەاڵیەتی و ئازادییەكان...)14(.

پێنجەم: تێبینیكردنی عورفەكان، ئیمامی قەڕافی 
الی  بۆ  هات  كەسێك  ئەگەر  موفتی  دەفەرموێت: 
پرسیاری لێ كرد لە وشەیەك كە لە شوێنێكەوە بۆ 
شوێنێكی دیكە ماناكەی دەگۆڕا، نابێت بە گوێرەی 
دەبێت  بەڵكوو  بدات،  بۆ  فەتوای  خۆی  شارەكەی 
پرسیاری لێ بكات كە ئایا ئەو كەسە خەڵكی شاری 
گویرەی  بە  دەبێت  وانەبوو  ئەگەر  موفتییەكەیە، 

واڵتەكەی خۆی فەتوای بۆ بدات)15(.
هەروەها دەفەرموێت: ئەو حووكمانەی لەسەر 
گۆڕا  عورفەكانیان  كە  دامەزراون،  عورفەكان 
تازەكان  عورفە  بەپێی  حووكمەكانیشیان  پێویستە 
بگۆڕێن، فه توادان بەپێی عورفە  كۆنەكان پێچەوانەی 
لە  وتینەگەیشتنە  ونەزانین  زانایانەو  ئیجماعی 

ئاین)16(.
گشتییەكان،  قازانجە  له به رچاوگرتنی  شەشەم: 
هاتووە،  مرۆڤەكان  قازانجی  بۆ  چونكە شەریعەت 
)المصلحة(  قازانج  بەڵگەی  بە  فەتوایەك  بۆیە هەر 
دەبی  فەتوایەكەش  گۆڕا،  قازانجەكە  كاتێك  درا، 

بگۆڕێت.)17(.

1. الموافقات )109/1(.
2. بڕوانە:  التعريفات ، للجرجاني ، 33/1.   

3. بڕوانە التعاريف ، للمناوي ، 55/1 و79/1،  وأنيس 
الفقهاء ، للقونوي ، 309/1.

4. إعالم الموقعين )11/3(.
5. مسند أحمد بن حنبل 2/ 220، برقم: 7054. وصححه 

األلباني في السلسلة الصحيحة 4/ 138، برقم: 1606. 
6. صحيح البخاري 5/ 2115، برقم: 5249.

7. الموطأ- رواية محمد بن الحسن 3/ 296، برقم: 848.  
8. الموطأ- رواية محمد بن الحسن 2/ 507، برقم: 574.

9. بڕوانە: السنن الكبرى للبيهقي 122/6

10. بڕوانە: بدائع الصنائع 5/ 401.
11. بڕوانە: الفتاوى الفقهية الكبرى)271/2(.

12. بڕوانە: الفروق » ) 1 / 321 (.
تعليل  و   ،)337/4( الموقعين  إعالم  بڕوانە:   .13

األحكام محمد شلبي )59(.
14. بڕوانە: إعالم الموقعين )11/3(.

15. الفروق 1/ 154- 155.
ص:  األحكام  عن  الفتاوى  تمييز  في  اإلحكام   .16

.232-231
17. بڕوانە: درر الحكام/ علي حيدر )48/1(.

پەراوێزەکان
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و  ڕە وت  هە ر  و،  جیاوازە   بابە تە   لە م  لێكۆڵینە وە   ڕوانگە ی 

ئە و  و  تێگە یشتن  و چۆنیە تی  دنیابینی  لە چوارچێوە ی  گرۆیە ك 

دە كات،  بۆ  لێكدانە وە ی  دە كات  پە یڕە وی  ڕێبازە ی  یان  مە نهە ج 

ە  ئارا و، ئە م بابە تە ش 
جیاواز دێت

ێرە وە  ئاڕاستە  و تێگە یشتنی 
ل

لە  هە مان بازنە دا خۆی دە بینێتە وە .

مەرج و بنەماكانی 

فەتواو فەتوادان

مانكوردی
مێدعوس

د.ئو

و  فیقهـ  ئوسوڵی  له   دكتۆرا 
جینائی.  فیقهی  له   ماسته ر 

چه ند  و  چاپكراو  به رهه مێكی  شه ریعه ت.  مه به سته كانی 

توێژینه وه ی باڵوكراوه ی هه یه.
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بابەتێكی  ئیسالمدا  لە  فەتوادان  فەتواو  بابەتی 
بە  بێتوو  ئەگەر  مەترسیدارە،  هەستیارو  زۆر 
تەكدا  لە  مامەڵەی  واقیعیانە  بابەتیانە و  عاقاڵنە و 
نەكرێت، وابەستەی مەبەست و بنەما سەرەكییەكانی 
كاردانەوەكانی  و  ئەنجام   نەبێت،  شەریعەت 
ماڵوێرانی و  نییە  دوور  نەگیرێت،  لەبەرچاو 

كارەساتی گەورەی لێبكەوێتەوە. 
سەدەی  نەوەدەكانی  لەسەرەتای  دەگێڕنەوە 
رابردوو، كاتێك تۆمەتباری سەرەكی تیرۆركردنی 
فەرەج فۆدە، لەبەردەم دادوەردا پرسیاری لێكرا: كە 
بۆ كوشتت؟ تۆمەتبار وتی: ئەو كافر بووە، دادوەر 
كافربوونی  بەڵگەی  كتێبەكانیدا  لە  لەكام  وتی: 
نەدەخوێنمەوە  من  وتی:  تۆمەتبار  بینیوە؟  ئەوت 
كافركردنی  فەتوای  گوێبیستی  تەنها  نەدەنووسم، 
ئەو بووم، كافریش حوكمی كوشتنە. دوورنەڕۆین 
تیرۆریستانی  ئەوەی  خۆماندا،  ناوچەی  لەم  هەر 
راوەدوونان  كوشتن و  گرتن و  لە  كردیان  داعش 
شەنگال و  یەزیدیەكانی  سەروماڵی  بەتااڵنبردنی   و 
بوو  فەتوایەك  تەنها  سەرچاوەكەی  دەوروبەری، 
سەروماڵیان  وكافرن،  پەرست   شەیتان  ئەوانە  كە 

حەاڵڵە.
لە  ئاسمانییەكانەوە،  كەناڵە  لە  دەبینین  یاخود 
مینبەری مزگەوتەكانەوە، لە پێگە ئەلكترۆنیەكانەوە، 
دەردەچێت،  دژیەك  فەتوای  چەندین  رۆژانە 
نایەسەری،  عەمامەیەكی  هەركەسێك  وایلێهاتووە 
یان چوار كتێبـی شەرعی خوێندەوە، یان وتارێكی 
جومعەیدا، یان دووجار چاوپێكەوتنی لە كەناڵێكی 
ئاسمانی لەگەڵدا كرا، یان بڕوانامەیەكی زانكۆیی لە 
بوارێكی شەریعەتدا هێنا، یان چەند جارێك ئامادەی 
ئەمانە  ئیتر  بوو...  مامۆستا  فاڵن  وتاری  دەرس و 
هەریەكەو الی خۆیەوە دەبێتە موفتی و بەڕاست و 

چەپدا فەتوا دەدات.
ئاڕاستەی  چۆن  سیاسییەكان  ترەوە  لەالیەكی 
داهێنان و  پێشكەوتن و  لە  میللەتیان  بیركردنەوەی 
و  چارەنووسساز  مەسەلە  لە  قسەكردن 

بە  سەرقاڵبوونیان   بۆ  گۆڕیوە  هەستیارەكانەوە 
زۆر  مافە  داواكاری  و  بێمانا  و  بچوك   زۆر  شتە 
بانگخواز  مەالو  بەهەمانشێوە  سەرەتاییەكانەوە، 
مراندووە،  فیكرو عەقڵ و رۆحیان  و موفتیەكانیش 
ناوە،  وەال  شەریعەتیان  سەرەكییەكانی  مەبەستە 
شێواندووە،  موسوڵمانانیان  برایەتی  یەكڕیزی  و 
موسوڵمانانیان  دژیەكەكانەوە  فەتوا  رێگەی  لە 
بابەتی  و  مەسەلە  كۆمەڵێك  بە  سەرقاڵكردووە 
گەورەترین  دێت:  رەمەزان  الوەكییەوە:  بچوك  و 
گرفتی خەڵك لە ماڵ و مزگەوت و بازاڕدا لەوەدایە 
جۆ  گەنم  و  بە  یان  بدات  پارە  بە  سەرفیترەكەی 
دێت:  یەكەم  رەبیعی  مانگی  برنج...،  كەشك  و  و 
باشە!  كارێكی  نا  واجبە!  نەخێر  بیدعەیە!  مەولود 
دروستە  دێت:  وەرزی سەرما  مەكروهە...،  نەخێر 
بەڵێ!   نەخێر!  نوێژدا ؟  لەنێوان دوو  بكەیت  جەمع 
سەری ساڵی زاینی دێت: نابێت خۆشی دەربڕیت، 
هێشتا  دەمرێت  كەسێك  كوفار،   بە  تەشابوه 
لەسەر  شەڕە  گۆڕەوە،  ناو  نەخراوەتە  بەباشی 
بانگ  نا؟  یان  دەچێت  بۆ  فاتیحەی  ئایا  ئەوەی 
دەدات دەتەوێت لە مزگەوتێكدا نوێژ بكەیت: نەخێر 
دروست نییە لەو مزگەوتەدا چونكە قەبری تێدایە، 
نا زیانی نییە قەبرەكان لە دوای نوێژخوێنانەوەن، 
ریش  قبوریە،  مەالكەی  تریشیان  مزگەوتەی  ئەو 
دواوە  لە  نوێژی  درێژە  شەڕواڵەكەی  دەتاشێت، 
تری  بابەتی  چەندین  ئەمانەو   نییە.....  دروست 
عەقڵ  دەورووژێنرێن،   رۆژانە  سادە،  الوەكی و 
تواناكان  دەكەن،  ماندوو  سەرقاڵ و  خەڵك   وبیری 
برایەتی  یەكڕیزی و  دەبەن،  زۆر  كاتێكی  دەكوژن، 
ئەم  فەتوای  تەنها  سەرچاوەكەشیان  تێكدەدەن،  

مەالو ئەو مەالیە.
ئەوەی تێبینی دەكرێت،  ئەوانەی بە ناوی خوداو 
پێغەمبەرەوە، قسە دەكەن، حوكم دەدەن، ئەم  و ئەو 
تەكفیر  و تەبدیع  و تەفسیق دەكەن، خەڵك دەنێرن 
حەرام  رێپێدراوەكان  جەهەننەم،  بۆ  بەهەشت،  بۆ 
دەكەن، زۆربەیان  كەسانی هەڵەشەو نەشارەزا و 
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ئەگەر  نین،  فەتوادانە  پایەی  ئەو  شیاوی  ناكامڵن، 
تاقیكردنەوەیەكی گشتی بكرێن لە زمانی عەرەبی و 
لەوانەیە  شەرعییەكاندا،  زانستە  سەرەتاكانی 

ژمارەیەكی بەرچاویان دەرنەچن.
فەتوادان لە ئیسالمدا پایە و پێگەیەكی هەستیارو 
فەتوادان  خودی  چونكە   هەیە،  مەترسیداری 
بەناوی  حوكمدانە  واژۆكردن  و  قسەكردن  و 
خوداوە، لەمبارەوە گەورە)1( زانای مالیكی، قەرافی 
تەعبیری  خوداوە(  لە  )وەرگێڕ  دەستەواژەی  بە 
گوتوویەتی:  ئیبنولقەیم   یان  كردووە،   موفتی  لە 
بەناوی  واژۆكردن  حوكمدان و  پێگەی  ئەگەر   «
كە  بێت  هەستیارییە  گەورەیی و  بەو  پادشایانەوە 
تێبینی دەكرێت، ئەی باشە دەبێت پێگەی حوكمدان و 
واژۆكردن بەناوی خودای زەوی و ئاسمانەوە چۆن 
 « دەڵێت:  شاتیبـی  ئیسحاقی  ئەبو  یان  بێت«)2(. 
موفتی جێنشین و میراتگری پێغەمبەرە لە گەیاندن و 

روونكردنەوەی حوكمی شەرعیدا«)3(.
بەدیدەكرێت،  ئەمڕۆ  ئەوەی  بەپێچەوانەی 
هاوەاڵنی پێغەمبەرو زانایانی پێشین، زۆر بەئاگایی و 
فەتوادانیان  فەتواو  لە  خۆپارێزییەوە  ترس و 
روانیووە، هەتا پێغەمبەر)دروودی خوای لێبێت( كە 
گەیەنەری شەریعەت بووە لە خوداوە، چەندین جار 
پرسیاری لێكراوە، وەاڵمی نەداوەتەوە، چاوەڕوانی 
كەم  هەربۆیە  كردووە،  وەحی  خوارەوەی  هاتنە 
نین  ئەوئایەتەی قورئانیانەی دەربڕینی )یسألونك، 

یستفتونك( یان لەخۆ گرتووە.
پێشینی  پێشەوایانی  ئەدەبیاتی  لە  دەبینین  یان 
وەك رەبیعەی رەئی و مالیك و شافیعی و ئەحمەدو 
زۆر  )الأدری(  نازانم  دەستەواژەی  تردا،  ئەوانی 
لە  زۆر  ئەمڕۆدا  لە  لەوانەیە  كە  هاتووە،  بەكار 
موفتی و مامۆستایانی ئاینی بەالیانەوە نەنگیی بێت 

بەكارهێنانی ئەو دەستەواژەیە. 
 ئیبنو ئەبی لەیال كە زانایەكی تابیعینە، دەڵێت: 
پێغەمبەر  هاوەڵی  بیست  سەدو  بە  »گەیشتووم 
)دروودی خوای لێبێت(، كاتێك پرسیارێكی شەرعی 

لە یەكێكیان دەكرا، دەینارد بۆالی یەكێ تر، ئەویش 
بۆالی كەسێكی تر، تا لە كۆتاییدا دەگەڕاوە بۆالی 

كەسی یەكەم«)4(.
عەبدولبەر  ئیبنو  باسدا،  لەهەمان  هەر 
دەیگێڕێتەوە: »جارێكیان پیاوێك هاتە الی پێشەوا 
بەكر،  ئەبی  كوڕی  موحەمەدی  كوڕی  قاسمی 
پرسیارێكی لێكرد، ئەویش گوتی: نایزانم، پیاوەكە 
گوتی: من نێردراوم بۆالی تۆ، كەسی تر ناناسم، 
بۆ درێژیی ریشم  و زۆری  قاسم گوتی: مەڕوانە 

خەڵك لەدەوورم، سوێند بەخودا نایزانم«)5(. 
مامۆستای  رەئی،  رەبیعەی  بەهەمانشێوە 
لەوانەی  »هەندێك  گوتوویەتی:   مالیك،  ئیمام 
زیاتر  دزەكان  لە  دەدەن،  فەتوا  دەوروبەرەدا  لەم 

شایانی بەندكردنن«)6(.
نەدا  »فەتوام  گوتوویەتی:  مالیك  ئیمام  یاخود 
شیاوی  كەمن  شایەتیاندا  زانا  كەسی  حەفتا  هەتا 

فەتوادانم«)7(.
زانایانی ئوسوڵی فیقهـ لە باسەكانی تایبەت بە 
فەتواو ئیجتهاددا زۆر بە وردی  و زانستیانە هێڵە 
فەتوادانیان  فەتواو  سەرەكییەكانی  بنەما  گشتی و 
خودی  و  مەرجی  چەندین  دەستنیشانكردووە، 
بابەتیان بە زەرورەت داناوە كە دەبێت لە كەسی 
ئەگەر  دی،  بێنە  فەتواداندا  پرۆسەی  موفتی و 
خۆی  دروستی  راست و  رێڕەوی  پرۆسەكە  نا، 
نەخوازراو  رووداوی  كارەسات و  و  لەدەستدەدات  

و گرفتی لێدەبێتەوە.
ئاماژە  خاڵێكدا  چەند  لە  هەوڵدەدەین  هەربۆیە 
بە گرنگترین ئەو بنەماو مەرج و تیۆرە سەرەكیانە 
بدەین، كە دەبێت پرۆسەی فەتوادانی لەسەر بنیات 
كە  بدات،  حوكم  خۆی  خوێنەر  ئەوكات  بنرێت، 
ئایا لەسەدا چەندی ئەوانەی فەتوا دەدەن شیاوی 
لێوەردەگیرێت؟  فەتوادانەن؟ وتەكانیان  پایەی  ئەو 

لەوانەیە لەسەدا سفر، یان یەك، دوو...نازانم.
یەك لە مەرجەكانی فەتوادان كە زۆربەی   -1
زانایان لە سەرەتای قسەكردنیان لەسەر ئیجتیهاد 
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شارەزابوون و  پێداوە،   ئاماژەیان  فەتواداندا  و 
رێساكانی  یاساو  لە  فەتوادەرە  كەسی  بەئاگایی 

زمانی عەرەبیدا)8(.
سەرەكییەكانی  گرنگ و  زۆر  مەرجە  لە   -2
فەتوادان، شارەزابوونی تەواوی كەسی فەتوا دەرە 
ئەم  فیقهـ،  ئوسوڵی  زانستی  بنەماكانی  یاساو  لە 
زانستە زانستێكی مەنهەجی و تیۆرییە بۆ تێگەیشتنی 
دروست لە دەقە شەرعییەكانی قورئان و سوننەت  و 
هەڵگۆزینی حوكمە شەرعییەكان لێیان  و رێكخستن و 
پۆلێنكردنی بەڵگە شەرعییەكان و دەستنیشانكردنی 
هاوكات  كارپێكردنیان،  كات  و شوێن  و چۆنیەتی 
روونكردنەوەی پەیوەندی و راگرتنی هاوسەنگی لە 

نێوان دەاللەتی دەقەكاندا)9(.
فەتوادەرانەی  ئەو  ئەمڕۆدا زۆربن  لە  لەوانەیە 
قورئان و   هەموو  عەرەبیدا،  زمانی  لە  شارەزان 
خوای  پێغەمبەر)دروودی  فەرموودەی  هەزاران 
لێبێت(یشیان لەبەرە، بەاڵم بەهۆی ئاشنا نەبوونیان 
بە زانستی ئوسوڵی فیقهـ، دەكەونە چەندین هەڵەوە 

لە فەتواداندا.
3- شارەزایی تەواوی كەسی فەتوادەر لە ئایەتە 
بە  تایبەت  سەحیحەكانی  فەرموودە  قورئانی و 
حوكمە شەرعیيە كردەییەكان، هاوكات بە ئاگابوونی 
چونكە  دەقەكان،  هاتنی  دابەزین و  هۆكارەكانی  لە 
زۆرجار لە رێگەی  زانینی هۆكارەكانی دابەزین و 
هاتنی دەقەكانەوە دەردەكەوێت، كە واتاو حوكمی 
دەقەكە گشتگیرە، یاخود تایبەتە بە حاڵەت  و زروف 

 و بارودۆخ  و هۆكارێك یان كەسایەتيیەك)10(.
یان  مەرجە  لەم  نەبوون  بەئاگا  ئەوە  لەبەر 
گەورەكانیشی  زانا  هەندێجار  لەبەرچاونەگرتنی، 

پێغەمبەر)دروودی  بۆنموونە:  هەڵەوە،  خستۆتە 
نییە  باش  كارێكی   « فەرموویەتی:  لێبێت(  خوای 
رۆژوو گرتن لە سەفەردا()11(،  ئەم فەرموودەیە 
بكرێت،  راڤە  دەرەكیيەكەی  واتا  پێی  بە  ئەگەر 
دژایەتی لەگەڵ چەندین فەرموودەی تردا هەیە كە 
لە سەفەردا،  دەدەن  رۆژوو  درووستی  بە  ئاماژە 
واتای  دەقەكە،  هاتنی  هۆكاری  زانینی  بە  بەاڵم 
دەڵێن  دەردەكەوێت،  بۆ  دەقەكەمان  دروستی 
لەسەفەرێكدا   لێبێت(  خوای  )دروودی  پێغەمبەر 
چییە؟  ئەوە  كرد  پرسیاری  بینی،  قەرەباڵغيیەكی 
وتیان كەسێكە رۆژوو زۆر ماندووی كردووە، لەم 
كاتەدا فەرمووی: »كارێكی باش نییە رۆژوو گرتن 
لە سەفەردا«)12(، واتە رۆژوو گرتن لە سەفەردا 
كارێكی باش نییە بۆ ئەو جۆرە كەسانە كە بەرگەی 
بێت دەتوانێت  بەهێز  ئەگەر كەسێك  بەاڵم  ناگرن، 
بەرۆژوو بێت، هەربۆیە لێرەدا ئیبن حەزم كەوتۆتە 
هەڵەوە كە دەڵێت: رۆژوو گرتن لە سەفەردا وەكو 

بەرۆژوو نەبوونە لە نشینگەدا)13(.
جەوهەریەكانی  مەرجە  لە  تر  یەكێكی   -4
شارەزایی  لە  بریتییە  فەتوادان،  ئیجتهادو 
بەتوانایی  شەریعەت و  سەرەكییەكانی  لەمەبەستە 
لە جێبەجێكردنی یاساو رێسا ئوسوڵییەكان بە پێی 
مەبەستەكان، كە ئەم خاڵە چەندین لقی لێدەبێتەوە:

أ - كاركردن بە بنەمای لە پێشینەیی)مبدأ األولویة( 
لە  وەك:  حوكمدا)14(،  دەركردنی  فەتواو  لەكاتی 
پێشینەیی واجب لەبەرامبەر سوننەتدا، مافی كەسەكان 
زەروریەكان  مەبەستە  خودادا،   مافی  لەبەرامبەر 
بەداخەوە  نازەروریەكاندا...   مەبەستە  لەبەرامبەر 
زۆر لە مەال و موفتییەكان ئەوەی ئاگایان لێی نەبێت 

»هەندێك لەوانەی لەم دەوروبەرەدا فەتوا دەدەن، 
لە دزەكان زیاتر شایانی بەندكردنن«

;
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لە  دەكەن  پێشێل  واجب  دەیان  گرنگەیە،  خاڵە  ئەم 
پێناوی سوننەتێكدا، سەدبریا  شەرعزان و موفتییەكان  
الوەكی و  بابەتی  هەندێك  بە  سەرقاڵیان  لەبری 
و  خاڵەدا  ئەم  رۆشنایی  لەبەر  بهاتنایە  بچوكەوە، 
نالەبارو  ئابوورییە  ئەودۆخە  بەلەبەرچاوگرتنی 
دەستگرۆیی  كە  بدایە  فەتوایان  ئەمڕۆ،  دژوارەی 
لەم  بێالنەكان  بێوەژنان و  هەتیوان و  هەژاران و 
حەجی  عومرەو  بۆ  چوون  لە  پێشترە  لە  زرووفەدا 

دووبارە و دروستكردنی مزگەوتی زیادە.
گومانی  هۆكارێتی،  بنەمای  بە  كاركردن  ب_  
حوكمە  لە  زۆرێك  جێبەجێكردنی  كە  نییە  تێدا 
شەرعییەكان پەیوەستن بە هاتنەدی هۆكارەكانیان، 
واتە ئەگەر هۆكار نەما یان گۆڕانی بەسەردا هات، 
گۆڕانی  یان  نامێنێت  بەهەمانشێوە  حوكمەكەش 

بەسەردا دێت)15(.
 لەوانەیە هەڵە نەبین ئەگەر بڵێین زۆربەی ئەو 
هەڵسوكەوت  و  هەندێك  نادروستی  فەرموودانەی 
نادروستیی  وەك  بەدەستەوە،  دەدەن  سادە  شتی 
هەركام لە درێژی جل  وبەرگ، خواردن  و خواردنەوە 
بە پێوە یان بە پاڵكەوتنەوە، بەكارهێنانی ئاڵتوون و 
حەریر  و جل وبەرگی رەنگكراو بە سوور بۆ پیاوان و 
نین،  نادروست  هاوشێوەیان، ئەمانە وەكو خۆیان 
فیزلێدان و  لێیان  ئەگەر مەبەست  نادروستن  بەڵكو 

لە خۆباییبوون و جیاكاری و منیەتی)األنانیة( بێت.
ئیبن  تونسی  فەقیهی  گەورە  لەمبارەوە 
بە  سەبارەت  فەرموودانەی  ئەو  پێیوایە  عاشور 
نادروستیی جوانكاریی دەموچاوی ئافرەت هاتوون 
لەبرۆهەڵگرتن و مووالبردن و هاوشێوەیان، هۆكاری 
نادروستییەكە بۆ خودی كارەكان ناگەڕێتەوە، بەڵكو 
ئەو كارانە ئەوكات لەتایبەتمەندی و سیمای ئافرەتی 
پێغەمبەریش)دروودی  بوون،  خراپ  داوێنپیس و 
تا  كرد،  لەوكارانە  رێگری  بۆیە  لێبێت(  خوای 
تێكەڵ ئەو جۆرە  ئافرەتی موسوڵمان و بەڕەوشت 

ئافرەتانەی تر نەبن لە سیما و رووكەشیاندا)16(.

هەڵسوكەوتانە  ئەوجۆرە  باسە  شایانی   
لەكاتی نەمانی هۆكاری نادروستییاندا، دەبنەوە بە 

هەڵسوكەوتی سادەو سروشتی.
فەتواو  ئەنجامی  لەبەرچاوگرتنی  ج-  
خراپتر  بۆ  سەردەكێشێت  ئایا  كە  حوكمدانەكان، 
الی  دێتە  پیاوێك  )جارێك  بۆنمونە:  باشتر.  یان 
ئیبن عەباس لێیدەپرسێت: ئایا كەسێك بە ئەنقەست 
لێوەردەگیرێت؟  تۆبەی  بكوژێت،  تر  كەسێكی 
لەپاش  ئاگرە،  نەخێر شوێنی  دەڵێت:  عەباس  ئیبن 
رۆشتنی كەسەكە، بە ئیبن عەباس دەڵێن: تۆ پێشتر 
بەوشێوە فەتوات بۆ ئێمە نەداوە، هەمیشە گوتووتە 
دەڵێت:  ئەویش  لێوەردەگیرێت،،  تۆبەی  بكوژ 
بوو،  تووڕە  هەڵەشەو  ئەوكەسێكی  هەستمكرد 
دەیویست  كەسێك بكوژێت، گێڕەرەوەی ئەم باسە 
دەڵێت: بەشوێن پیاوەكەدا چوون، بۆیان دەركەوت 

قسەكەی ئیبن عەباس راست بوو()17( 
یان لە ئیبن تەیـمیەوە گێڕدراوەتەوە, گوتوویەتی: 
)لەسەردەمی دەسەاڵتی تەتارەكاندا, لەگەڵ هەندێك 
لە هاوەاڵنمدا بەالی كۆمەڵێكدا رۆیشتین سەرقاڵی 
مەیخواردنەوە بوون و سەرخۆشبوون، هاوەڵەكانم 
چاكەو  بە  فەرمان  بنەمای  لەسەر  ویستیان 
منیش  بكەنەوە،  ئاگاداریان  بچن  لە خراپە  رێگری 
نەمهێشت وگوتم: خودا مەی حەرام كردووە، لەبەر 
ئەوەی مرۆڤ بێئاگا دەكات لە نوێژ و یادی خودا، 
سەرخۆشبوونیان  و  مەیخواردنەوە  ئەوانە  بەاڵم 
كوشتن و  لە  دەیانگێڕێتەوە  لەوكاتەدا  كەم  النی 
با  لێبهێنن  وازیان  خەڵك،  ماڵی  سەرو  تااڵنكردنی 

سەرخۆش بن()18(. 
ئاسانكاری و  بنەمای  بە  كاركردن  د- 
لە  قورسی، هەروەك  نارەحەتی و  دوورخستنەوەی 
ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسر{  قورئاندا هاتووە: }ُيِريُد اللهَّ
)البقرة: ٢٨٦(  ُوْسَعَها{  ِإالهَّ  َنْفًسا   ُ ُيَكلهُِّف اللهَّ اَل  )البقرة: ١٨٥(: } 
 َ ُقوا اللهَّ يِن ِمْن َحَرٍج{ )احلج: ٧٨(  }َفاتهَّ }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدهِّ

ُعوا َوَأِطيُعوا {  )التغابن: ١٦(. َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَ
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لێبێت(  خوای  )دروودی  پێغەمبەر  یاخود 
با  كرد  پێشنوێژیی  »هەركەس  فەرموویەتی: 
درێژەی پێنەدات  و بە سووكی بیكات، چونكە كەسی 
جەمەعاتەكەدا  لە  خاوەنكار  الواز  و  نەخۆش  و 

هەن«)19(. 
عائیشە  ئیمانداران  دایكی  بەهەمانشێوە 
خوای  )دروودی  پێغەمبەر  »ئەگەر  گوتوویەتی: 
شتدا،  دوو  نێوان  لە  بكرایە  سەرپشك  لێبێت( 
بەمەرجێك  هەڵدەبژارد،  ئاسانەكەیانی  هەمیشە 

تاوان نەبوایە«)20(.
واقیعەی  ئەو  هەمەالیەنەی  تێگەیشتنی  هـ-    
دەقێكی  حووكمی  یاخود  دەدرێت،  تێدا  فەتواكەی 
شافیعی  ئیمامی  لەمبارەوە  جێبەجێدەكرێت،  تێدا 
گوتوویەتی: »دروست نییە فەقیهێك قسە لە نرخی 

درهەمێكدا بكات  و ئاگاداری بازاڕ نەبێت«)21(.
یان ئیبنولقەیم گوتویەتی: »هەركام لە موفتی و 
بدەن،  دروست  فەتوای  حوكم و  ناتوانن  دادوەر 
یەكەم:  نەبێت،  تێگەیشتنەوە  جۆر  دوو  لەرێگەی 
دووەم:  واقعی خەڵك،  تێگەیشتنی وردو چڕوپڕی 
خوای  وپێغەمبەر)دروودی  خودا  حوكمی  زانینی 
تێگەیشتنی  رێگەی  لە  ئەوكەسەیە  زانا   ...) لێبێت 
حووكمی  زانینی  بە  دەگات  واقیع  بۆ  وردی 
لە  لێبێت(  خوای  پێغەمبەر)دروودی  و  خودا 

مەسەلەكاندا)22(. 
گوفتار و  ئەو  لەنێوان  جیاوازیكردن  و- 
لێبێت(كە  خوای  پێغەمبەر)دروودی  رەفتارانەی 
لەسەر بنەمای بەهرەو تاقیكردنەوە و تەجرەبەن، 
ئەوانەی  لەگەڵ  مرۆڤن،  سروشتی  زادەی  یاخود 

هەڵقواڵوی  سیفەتی پەیامبەریین.
جەختیان  ئوسوڵ  زانایانی  لە  زۆرێك 
رەفتارەكانی  گوتارو  كە  كردووه تەوە  لەوە 
بەڵگەن،  لێبێت(كاتێك  خوای  پێغەمبەر)دروودی 
بەپێچەوانەی  هاتبن،  شەرعدا  لەكاروباری  كە 
بەرژەوەندی و  لە  رەفتارانەی  گوتارو  ئەو 
كاروبارە دنیاییەكانی  وەكو ئامادەكردنی سوپا و 

رێكخستنی شەڕەكان  و ئاوەدانكرنەوە و كشتوكاڵ  
و چارەسەری ماددی نەخۆشیدا هاتوون، ناكرێت 

موفتی لە روانگەیانەوە فەتوا بدات)23(.
و  دۆخ   بارو  گۆڕانی  لە  ئاگاداربوون    -5
زروف  و داب  و نەریتە جیاوازەكان یەكێكی ترە لە 
فەتوادان، گەورە  ئیجتهادو  مەرجە سەرەكیيەكانی 
زانای مالكی )قەرافـی( دەڵێت: »هەرچەندە گۆڕان 
لەداب  ونەریتەكاندا روویدا حسابی بۆبكە، نەكەیت 
دێڕی  لەناو  بیت  چەقبەستوو  تەمەنت  بەدرێژایی 
داوای  الت  هاتە  غەریبە  كەسێكی  ئەگەر  كتێبدا، 
فەتوای كرد، یان پرسیاری هەبوو، نەكەیت بەپێی 
بدەیتەوە،  وەاڵمی  ناوچەكەی خۆت  داب  ونەریتی 
بەردەستتدایە،  لەكتێبەكەی  ئەوەی  بەپێی  یان 
وەاڵمی  خۆی  واڵتی  دابونەریتی  بەپێی  بەڵكو 

بدەرەوە«)24(.
مالكی  شەرعزانی  گەورە  دەگێڕنەوە  هەروەها 
ئیبنو ئەبی زەیدی قەیرەوانی دیواری حەوشەكەی 
سەگێكی  پیاوخراپ  هەندێك  لەترسی  رووخابوو، 
سەگ  چۆن  پێیانگوت:  پاسەوانی،  بۆ  راگرتبوو 
رادەگریت لەكاتێكدا ئیمام مالك بەكارێكی نەشیاوی 
لەم  مالك  ئیمام  ئەگەر  گوتی:  لەوەاڵمدا  داناوە، 
سەردەمەدا بوایە نەك سەگ بەڵكو شێرێكی دڕی 

رادەگرت)25(. 
بەهەمانشێوە ئیبن عابدین زانای دیاری دواینی 
حەنەفیيەكان كتێبێكی هەیە بەناوی )نشر الَعرف ف بناء 
لە  هاتووە: »زۆرێك  تێیدا  الُعرف(  األحكام على  بعض 
حووكمەكان دەگۆڕێن بەجیاوازی كات، یان بەهۆی 
هاتنەكایەی  بەهۆی  یان  دابونەریتەوە،  گۆڕانی 
رەفتاری  خراپبوونی  بەهۆی  یان  پێویستيیەكەوە، 
وەك  حووكمەكە  ئەگەر  بەجۆرێك  خەڵكەوە، 
ئازار  و  بۆهێنانی  سەردەكێشێت  بهێڵیتەوە،  خۆی 
یاسا  پێچەوانەی  ئەمەش  بارگرانی،  ناڕەحەتی  و 
و  ئاسانكاری   كەلەسەر  شەریعەتە،  بنەماكانی  و 
بارسووكی  و دوورخستنەوەی ئازار و نارەحەتی 
زانایانی  گەورە  دەبینین  هەربۆیە  بنیاتنراوە... 
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بەپێچەوانەی  بابەتدا  مەسەلەو  لەزۆر  مەزهەب 
لەو  چونكە  داوە،  فەتوایان  حەنیفەوە  ئەبی  ئیمام 
باوەڕەدابوون ئەگەر ئیمامیش لەسەردەمی ئەواندا 

بووایە بەهەمانشێوەی ئەوان فەتوای دەدا«)26(.
پێشكەوتن و  ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بە    -6
گەشەسەندن و گۆڕانكاریانەی لەزۆربەی بوارەكاندا 
زەرورە  زۆر  سەردەمەدا،  لەم  كایەوە  هاتۆتە 
هەبێت،  فەتوادان  ئەنجومەنی  گەورەی  ناوەندێكی 

بەم مەرجانەی خوارەوە:
أ- ژمارەیەكی بەرچاو لە شەرعزانان و  كەسانی 
جیاوازەكانی  الیەنە  بوارو  لە  پسپۆڕ  ئەكادیمی و 
سەردەمە  ئەم  چونكە  خۆبگرێت،  لە  شەریعەت 
سەردەمی پسپۆڕی وردە نەك مەوسوعی بوون، 
زۆر پێویستە ئیجتهاد و فەتوادان بەرهەمی كۆمەڵێك 
تاكە  بیركردنەوەی  نەك  بێت،  بیركردنەوە  عەقڵ و 

كەسێك. 
كۆمەڵێك  فەتوادانەكە  ناوەندی  پێویستە  ب- 
لە  هەبێت  پسپۆڕی  ئەكادیمی  و  راوێژكاری 
دەروونناسی،  كۆمەڵناسی،  یاسا،  بوارەكانی 
وەرزش،  هونەر،  ئابووری،  ئەندازیاری،  پزیشكی، 
سەردەمی  لەم  ئەوەی  لەبەر  مرۆڤ،  مافی 
چەندین  تەكنۆلۆژیادا،  زانست  و  پێشكەوتنی 
و  وەاڵم   بە  پێویستی  پرسیار  كێشەو  مەسەلەو 
لە  شەرعزان  مەالو  كە  هەیە،  ئایينی  تێڕوانینی 

ماهیەت و چۆنیەتی زۆربەیان تێناگات.
 یاخود بە سەدان كێشەی خێزانی روو دەكاتە 

ناوەندێكی  ئەگەر  مەال و موفتی  و شەرعزانەكان، 
لەو جۆرە هەبێت  و كەسانی پسپۆڕی دەروونناسی 
 و كۆمەڵناسی  و یاساییش لە خۆ بگرێت، لەوانەیە 
بن،  چارەسەر  وردتر  و  تۆكمەتر   زۆر  كێشەكان 
بە الیەنێكی  بەتەنها گرنگی  لەوەی مەالیەك  وەك 

كێشەكە بدات، كە الیەنە شەرعيیەكەیەتی.   
ج- كار بكرێت بۆ شەن  وكەوكردنی زۆرێك لەو 
بەتایبەت  پێشوو،   مەزهەبیانەی  ئیجتهادە  فەتواو 
ئەو راو بۆچوونانەی لەبەر رۆشنایی سەلمێندراوە 

زانستیەكانی ئەمڕۆدا یەكناگرنەوە. 
بە  خۆی  دەبێت  فەتوادان  ناوەندی  د- 
مەزهەبی  دەمارگیریيەكی  لەهەر  بگرێت  دوور 
لە  فەتوادان  حووكم  و  بەرتەسككردنەوەی   و 
كەلەپووری  دیاریكراودا،  ئاڕاستەیەكی  مەزهەب و 
فیقهی ئیسالمی دەوڵەمەندە بە چەندین قوتابخانەو 
لە  بۆچوونێك  فەتواو  لەوانەیە  مەزهەب،  رێبازو 
بارودۆخ  و  هۆی  بە  بووبێت  الواز  سەردەمێكدا 
نەریتەوە، بەاڵم لە سەردەمێكی تردا بووبێتە رایەكی 

بەهێز لەگەڵ گۆڕانی بارودۆخ و نەریتەكەدا.
هیچ  دەڵێت: »ئەوەی الی  قەرزاوی  لەمبارەوە 
كەسێك مایەی مشتومڕ نیيە ئەوەیە سەردەمەكەمان 
دیوە  بەخۆوە  فراوانی  و  گەورە  زۆر  گۆڕانی 
سیاسی و  ئابووری و  كۆمەاڵیەتی و  ژیانی  لە 
یان  شەرعزان  دەخوازێت  ئەمەش  رۆشنبیریدا، 
پێشوو  بۆچوونانەی  وتە و  لەو  لەهەندێك  موفتی 
بارودۆخی  لەگەڵ  ناتەبان  و  نەساز  كە  البدات، 

بە داخەوە لە ئەمڕۆدا زۆربەی مەالو شەرعزانان بەكار 
دەهێنرێن و بوونەتە بەشێك لە ملمالنێ سیاسیەكان، هەر 
حیزبه  كۆمەڵێك مەال و موفتی  و زانای ئاینیی خۆی هەیە، 

هیچیشیان حساب بۆ ئەوی تریان ناكات. 

;
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ئەمڕۆدا، لەبریان هەندێك بۆچوونی تر هەڵبژێرێت 
كەلەوانەیە لەكات  و سەردەمی خۆیاندا بۆچوونی 

بێهێز، یان وەالنراوبووبن«)27(. 
بۆ نموونە زانایانی مەزهەبی حەنەفی  و مالكی 
 و شافعی  و حەنبەلی  و زاهیری  و شیعەی زەیدی 
 و ئیمامی رێگەیان بە بەشوودانی كچ داوە ئەگەر 
تەمەنی لە خوار دەساڵیشەوە بێت، هەتا هەندێكیان 
پێیانوایە ئەم مەسەلە كۆدەنگیی زانایانی لەسەرەو 
شایانی قسە لەسەر كردن نیيە، یان هەندێكی تریان 
دەكرێت،  مارە  بێت  بێشكەشدا  لە  كچ   گوتوویانە 

بەاڵم تا تەمەنی حەوت سااڵن ناگوازرێتەوە)28(.
زانایانی  لە  هەندێك  رایەدا  ئەم  لەبەرامبەر 
پێشینی وەك: عوسمانی بەتی، ئەبوبەكری ئەسەم، 
مەرجی  بە  كچیان  باڵغبوونی  شوبرومە،  ئیبنو 

سەرەكیی بەشوودانی داناوە)29(.
سەدان  درێژایی  بە  دوایی  بۆچوونەی  ئەم   
الوازو  بۆچوونێكی  ئیسالمی  مێژووی  ساڵی 

لە  كۆدەنگیی  شكێنەری  بە  بەڵكو  بووە،  وەالنراو 
گۆڕانی  بەهۆی   ئەمڕۆدا  لە  بەاڵم  دراوە،  قەڵەم 
شێوازی ژیان  و داب ونەریت  و ئاڵۆزیی پەیوەندييە 
كۆمەاڵیەتيیەكانەوە، دەكرێت هاوكێشەكە پێچەوانە 
ببێتەوەو بۆچوونی دووەم گونجاو و بەهێزتر بێت 

لە بۆچوونی یەكەم.
كەسانی  دەبێت  فەتوا  ناوەندی  ئەندامانی  هـ- 
خۆ  هەقبێژبن،  و  دادپەروەر  ئەمین  و  و  راستگۆ 
بەدوور بگرن لەهەر ئینتیمایەكی حیزبی و سیاسی، 
ملمالنێ  دەستێوەردان  و  لە  بپارێزن  ناوەندەكە 
سیاسیەكان، تەنها مەبەستیان رەزامەندی خودا و 

خێرو خۆشی كۆمەڵگە بێت.
مەالو  زۆربەی  ئەمڕۆدا  لە  داخەوە  بە  بەاڵم 
لە  بەشێك  بوونەتە  دەهێنرێن و  بەكار  شەرعزانان 
مەال  كۆمەڵێك  حیزبه   هەر  سیاسیەكان،  ملمالنێ 
هیچیشیان  هەیە،  خۆی  ئاینیی  زانای  موفتی  و  و 

حساب بۆ ئەوی تریان ناكات.
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فەتوا لە كوردستان 

رامان و رەخنە

ئەحمەد
ەتساڵح

كۆسر

ئیسالمییەكان  زانستە  لە  ماستەر   .1989 لەدایكبوون   
ساڵی

لە زانكۆی ئیسالمی جیهانیی مالیزیا 2015. خوێندكاری دكتۆرا 

تا لە زانكۆی سەاڵحەددین.
زانکۆ. مامۆس

لەهەمان 

قورئان  پیرۆزەكانی  دەقە  لە  فیقهییەكان  حوكمە  هەڵێنجانی 

لە  كردار،  و  كار  زەمینەی  بۆ  دابەزاندنیان  و  صەحیح  فەرموودەی  و 

و  فەتوا  كاریگەری  هەیە.  مەزنی  پێگەیەكی  ئیسالمدا،  شەریعەتی 

رەهەندە فیقهی و شەرعی و هزری و رەوشتییەكانی لەسەر دەروونی 

را و روونە، چ جای ئەوەی بە رێوشوێنی 
تاك و رای گشتی كۆمەڵگە ئاشك

دروست تێبپەڕێت یان نا. بۆیە لە كۆن و لە ئێستاشدا پسپۆڕ و شارەزایان 

ە و كاریگەرییەكانی چەندین 
ە ناوەرۆكی فەتوا و مەرج و پێگ

سەبارەت ب

پەرتووك و بابەت و توێژینەوەیان نووسیووه ، له به ر كاریگەری فەتوا و 

موفتی بەشێك لە زانایان موفتییان وەك جێگری پەیامهێن ناساندووە، 

روونكردنەوەی حووكمە فقهییە وەرگیراوەكان لە 
بەهۆی هەڵسانی بە 

دەقەكانه وه)1( .
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فەتوا لە كوردستان وەك سەرجەم شوێنەكانی 
هەیە،  زۆری  كاریگەریی  ئیسالمی  جیهانی  تری 
و  دووەم  هەزارەی  كۆتای  لە  ئەوەی  بەاڵم 
سەرەتای هەزارەی نوێوە بەدیدەكرێت، بریتییە لە 
مەترسیدار  پاشاگەردانییەكی  و  تێكگیران  ئاڵۆزی، 
پەیوەندیدارەكانی  الیەنە  تەنانەت  فەتوادان.  لە 
لە  لقەكانی  و  هەرێم  فەتوای  بااڵی  لێژنەی  وەك 
مزگەوتەكانیش  مینبەری  و  شارۆچكەكان  و  شار 
رێكبخەن،  فەتوا  و  پێبگرن  بەری  نەیانتوانییووە 
لە  بەشێك  بونەتە  الیەنانەش  ئەو  زۆرجار  بگرە 
قووڵكردنەوە و زەقكردنەوەی ناكۆكییە فقهییەكان و 
تێكگیران و پاشاگەردانی لە فەتواكانیاندا روویداوە. 
شاراوە نییە لە پسپۆر و شارەزایان، كە فەتوا 
كۆمەڵێك پێوەر و رێسای بنەڕەتی هەیە، هەروەها 
پێویستە بە چەند قۆناغێكی سەرەكیدا تێپەڕ ببێت، 
ببێت  دایك  لە  دروست  بەشێوەیەكی  ئەوەی  بۆ 
لەبری  چارەسەر،  ببێتە  كردار  زەمینەی  لە  و 

دروستكردنی پشێوی هزری و پاشاگەردانی.
لەم بابەتەدا بە كورتی باس لە پێودانگ )معیار( 
و رێسا )ضوابط( و قۆناغ )مراحل(ـــەكانی فەتوادان 
لە  فەتوا  دۆخی  سەر  دەخەینە  تیشكێك  دەكەین، 
كوردستان و هەڵسەنگاندنێكی كورت و پوختی بۆ 

دەكەین.
قۆناغەكانی فەتوادان

یاخود دابەزاندنی حوكمی فیقهی بۆ 
زەمینەی كار

بەچەند  فەتوا،  بوونی  دایك  لە  پێویستە   
شێواوی  بە  فەتواكە  ئه گه رنا  تێبپەڕێت،  قۆناغێكدا 
و ناڕێكی لەدایك دەبێت، لەبری چارەسەركردن و 
دەردێكی  دەبێتە  فیقهی،  كێشەیەكی  وەاڵمدانەوەی 

تر و زیانبەخش دەبێت. 
ئەم قۆناغانە بەگشتی سێ قۆناغی سەرەكیین، 
وێناندن و تەصەوری بابەتەكە كە بڕیارە فەتوای 
بنەما  دۆزینەوەی  و  تەكییف  بدرێت،  لەسەر 
شەرعیی و ئوسوڵی و فیقهییەكان، كە بریتیین لە 

بابەتەكە،  فیقهی  حووكمی  هەڵێنجانی  سەرچاوەی 
و  فەتوادان  لە  بریتییە  سێیەم  قۆناغی  ئینجا 
بۆ  حووكمەكە  دابەزاندنی  و  بەرجەستەكردن 
ئەم  ریزبەندی  پێویستە  كردار.  و  كار  زەمینەی 
كێشەیەك  كاتێك  هەر  رەچاوبكرێت.  قۆناغە  سێ 
یان كەلێنێك لە قۆناغی یەكەم و دووەم رووبدات، 
قۆناغی سێیەم بە سەقەتی دێتە ئاراوە و حووكمە 
فیقهییەكە بە ناكامی لە دایك دەبێت)2(. ئیبن قەییمی 
لەو  موفتی  پێویستە  ده ڵێت:  له مباره یه وه   جەوزی 
بدات،  لەسەر  فەتوای  دەیەوێت  كە  تێبگات  واقیعە 
لە حووكمی خوداش سەبارەت بەو واقیعە تێبگات، 

ئینجا لەسەر یەكتر جێبەجێیان بكات)3(.
و  تێگەیشتن  لە  بریتییە  قۆناغ  قورسترین 
تەصەوركردنی بابەتەكە كە فەتوای لەسەر دەدرێت، 
دەدرێت،  ریزپەڕ  و  ناكام  فەتوای  كە  جار  زۆربەی 
موفتییە  نەشارەزایی  و  ئاگایی  بێ  هۆكارەكەی 
سەبارەت بەو پرسەی فەتوای بۆ داوە، تایبەت لەم 
و  مامەڵە  و  بابەت  و سەدان  دەیان  كە  سەردەمەدا 
رووی  لە  پێشتر  كه   هەڵداوە  سەریان  نوێ  پرسی 
فیقهییەوە قسەیان لەسەر نەكراوە، هەروەها تێگەیشتن 
پسپۆرانی  بۆ  ناوەڕۆكەكەیان  بە  ئاشنابوونیش  و 
خۆدی بابەتەكە ئاسان نییە، چ جای بۆ موفتییەك كە 
زۆر جار تەنیا ناوەكەی گوێ لێبووە، یان ئەویشی بە 
سەقەتی پێگەیشتووە، وەك بازرگانیی بە پارەی وەن 
كۆین و بیتكۆین و مامەڵەی كیو نێت و، دەیان پرسی 
پەیوەندی  و  رایەڵە  لە  پڕاوپڕە  كە  لەمجۆرە،  تری 
ئاڵۆز، كە تێگەیشتنەكەیان زۆر قورس كردووە. هەر 
كاتێك ئەم قۆناغە بە سەقەتی گوزەشت ئیدی یەكەم 

هەنگاوی فەتوای ناكام بە پایان دەگات.
كە  بابەتەكە،  فیقهی  حووكمی  دۆزینەوەی 
گێڕانەوەی  لە  خۆی  ئەمەش  دووەمه ،  قۆناغی 
ئوسوڵی  رەچەڵەكێكی  بە  چواندنی  و  پرسەكە 
دەبینێتەوە)4(، پێشەوا شافیعی له مباره یه وه  دەڵێت: 
هەركات پرسێك هاتە بەردەم موجتەهید، دەبێت بۆ 
حوكمەكەی لە قورئان و فەرموودەدا بگەڕێت، ئەگەر 
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پێویستە لەدایکبوونى فەتوا بە چەند قۆناغێکدا تێپەرێت 
ئەگەرنا فەتواکە بە شێواوى و ناڕیکى لەدایک دەبێت، 

لەبرى چارەسەر دەبێتە دەردێکى زیانبەخش.

;
له قورئاندا دەستی نەكەوت دەڕوانێتە فەرموودەی 
هیچ  لە  ئەگەر  ئاحاد،  فەرموودەی  دواتر  متەواتر، 
بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەنجام،  بە  نەگەیشت  لەمانە  یەك 
فیقهییەكانی  مەزهەبە  كۆڕای  ئەگەر  مەزهەبەكان، 
لەسەر بوو شوێنی دەكەوێت، ئەگەر ئەویش نەبوو 
بنەما ئوسوڵییە گشتییەكان  قیاس دەكات و  ئینجا 

رەچاو دەكات)5(.
و  قورئان  لە  موفتی سەرەتا  پێویستە  كەواتە، 
فەرموودە و ئیجماع بۆ حووكمەكە بگەڕێت، دواتر 
دەگەڕێتەوە  نەكەوت  دەستی  ئەگەر  قیاس،  لە 
گشتییەكان،  فیقهییە  رێسا  و  ئوسوڵیی  بنەما  بۆ 
دەكات  ئیجتیهاد  نەیدۆزییەوە،  هەر  ئەگەر  دواتر 
رێسا  بەكارهێنانی  بە  حووكمەكە،  دۆزینەوەی  بۆ 
ئوسوڵیەكانی تری وەك: ئیستحسان، مەصلەحەی 
مورسەلە، سەدی زەریعە و بابەتەكانی تر، ئەگەر 
لەمەش دەستی نەكەوت ئینجا دەگەڕێتەوە بۆ رایی 
مەزهەبەكان، ئەگەر دەستی كەوت ئەوە فەتواكەی 
بەردەوام  كۆشش  و  هەوڵ  لە  ئەگەرنا  پێدەدات، 

دەبێت و لە فەتوادان پەلە ناكات.
و  دووەم  و  یەكەم  قۆناغی  ئەوەی  دوای 
كە  سێیەم  قۆناغی  ئەنجامدران،  بەسەركەوتوویی 
لە  فەتواپێدانی  و  دابەزاندنی حووكمەكە  لە  بریتییە 
پێناو بەرجەستەكردنی حووكمەكە لە زەمینەی كردار 
ده ست پێده كات. هەندێجار هەردوو قۆناغی یەكەم و 
دووەم بە دروستی ئەنجام دەدرێن، بەاڵم لە قۆناغی 
سێییەم كەم و كورتی دروست دەبێت و حووكمەكە 
ئەوەی  بەهۆی  ئەمەش  دەبێت،  دایك  لە  ناكامی  بە 
هەن  پێودانگ  و  زەوابت(   – )مەرج  كۆمەڵێك  كە 

هەركات  فەتوادان،  كاتی  لە  رەچاوبكرێن  پێویستە 
رەچاوكران فەتواكە دروست دەبێت و بەپێچەوانەوە 
ناكام دەردەچێت)6(. لە برگەكانی داهاتوو بە كورتی 

باس لەو پرسە دەكەین.
هەر كات موفتی نەیتوانی بگات بە هەڵسەنگاندن 
و تێگەیشتنێكی دروستی پرسەكە، یاخود نەیتوانی 
حووكمەكەی لە شەرع و ئوسوڵ و رێسا گشتی و 
ئەوە  بدۆزێتەوە،  زانایان  بۆچوونی  و  فیقهییەكان 
فەتوا  و  هەڵبگرێت  فەتوادان  لە  دەست  پێویستە 
یەكەم  قۆناغی  هەردوو  بەتەواوی  تاوەكو  نەدات، 
و دووەمی ال روون دەبێتەوە، چونكە دروست نییە 
ئەسڵی  و  بكرێت  هەژمار  ئایین  لەسەر  قسەیەك 
نەبێت، وەك ئیبن عەبدولبەڕ دەڵێت: »ومن أشكل 
علیه شيء لزمه الوقوف، ولم یجز له أن یحیل علی 
هو  وال  أصل،  من  له  نظیر  ال  دینه،  فی  قوال  الله 
فی معنی أصل، وهذا الذي ال خالف فیه بین أئمة 

ااڵمصار قدیما وحدیثا، فتدبره«)7(.

دیارترین زەوابتەكانی دابەزاندنی حووكمی 
فیقهی بۆ زەمینەی كردار:

یەكەم: ئاسانكاری و هەڵگرتنی گرانایی)التیسیر 
ورفع الحرج( لەسەر فەتوا بۆ دراو، بەمەرجێك لە 
سنوور و چوارچێوەی شەرع دەرنەچێت، وەك لە 
يِن  قورئان و فەرموودە هاتووە: ]َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِّ
ِمْن َحَرٍج [ ]الحج: 78[،:«ما خیر رسول الله )صلی 
الله علیه وسلم(  بین أمرین إال اختار أیسرهما ما 

لم یأثم«)8(.
پێشینە)مراعاة  لە  فیقهی  رەچاوكردنی  دووەم: 



37 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )17(
حوزەیرانى 2018

فقه األولویات(: بەو واتاییەی هەر شتێك لە حووكم 
و بەها و كارەكان لە شوێنی شیاوی خۆی دابنرێت، 
لەسەر  بنەما  بخرێت،  پێش  گرنگترە  كامە  دواتر 
لە  هەماهەنگن  كە  ئوسوڵییەكان  و  شەرعی  رێسا 
تر،  بەواتایەكی  ئاوەز)9(،  و  سروش  چرای  گەڵ 
بەسەر  راجح  گرنگ،  بەسەر  گرنگتر  پێشخستنی 

مەرجوح، باشتر بەسەر باش..هتد.
و  مەزهەبی  دەمارگیری  تێپەڕاندنی  سێیەم: 
والتقلید  التعصب  )التحرر من  شوێنكەوتەی كوێرانە 
األعمی(: خەڵك بەگشتی لە هەمبەر حووكم و شەرع 
خۆی  كەسەی  ئەو  واتە  موقەلید،  یان  موفتییە  یان 
توانای فەتوادانی نییە، شوێن بۆچوونی كەسێكی تر 
دەكەوێت، هەر یەك لەم دوو كۆمەڵەیەش كۆمەڵێك 
مەرجی هەیە، بەاڵم بە گشتی هەر كات شوێنكەوتەی 
كوێرانە و دەمارگیری بۆ مەزهەبێك یان بۆچوونی 
رەوت و كەسێك هاتە ئاراوە، فەتوا لە رێرەوی خۆی 

ال دەدات و حووكمە فقهییەكە ناكام دەبێت.
)مراعاة  بااڵكان  بەها  رەچاوكردنی  چوارەم: 
بۆچوونی  یان  فیقهی،  حووكمێكی  زۆرجار  القیم(: 
دیاریكراو  شوێنێكی  و  سەردەم  لە  زانایەك 
لەسەر پرسێك دراوە، ئەگەر لەگەڵ بەها بااڵكانی 
نەگونجا،  سەردەمەكەی  و  موفتی  كۆمەڵگەی 
ئەو  دیارترین  لێبەدوربگیرێت)10(.  پێویستە خۆی 
دادگەری  ئایینییەكان،  بەها  دوای  بااڵیانەش  بەها 
ئازادی،  میهرەبانی،  و  چاكەكاری  ئینساف،  و 

رێزداری، مافی مرۆڤ)11(.
و  تەواو  شیكاری  و  روونكردنەوە  پێنجەم: 
پێویست )الشرح واإلیضاح(: لەم رۆژگارەدا هەموو 
شیكاری  و  كورتبڕی  بۆیە  بوون،  ئاڵۆز  شتەكان 
نەگەیشتنی  هۆكاری  دەبنە  جار  زۆ  ناتەواو 
پەیامەكە وەك خۆی و پرسەكە بەالرێدا دەبرێت، 
بێت، دوور  فەتوا روون و راشكاو  پێویستە  بۆیە 

بێت لە وشەی الستیكی و ئاڵۆز.
هەر فەتوایەك ئەم بنەمایانەی تێدا رەچاونەكرێن 

ناكام دەبێت.

پێودانگه كانی فه توا
قسەی  )المعاییر(  پێودانگەكان  بە  سەبارەت 
پوختی  بە  زۆر  دەكرێت  لەسەركراوە،  زۆریان 
ئەمانە  رەچاوكردنی  بەكورتی  پێبدەین،  ئاماژەیان 
شوێن،  و  كات  )گۆڕانی  پێشینەیە:  لە  كارێكی 
ژیان،  شێوازی  و  گوزەران  و  نەریت  گۆڕانی 
مەبەستە  رەچاوكردنی  زانیارییەكان،  گۆڕانی 
سەرەنجامی  رەچاوكردنی  شەرع،  بااڵكانی 
الفعل(، گۆڕانی شێواز و رووی  )ما الت  كردارەكە 
لەسەر  فەتوا  پسپۆڕانی  بە  راوێژ  بەرژەوەندی، 
حوكمدان  چەقی  سەلماندنی  و  دۆزینەوە  دراو، 
فەتوا  لە  تایبەت  جۆرەكان،  و  كەس  لە  )مناط( 
كەسییەكان، پێویستە رەچاوكردنی نەریتی تاك و 
نیازی  و  تەمەن  هەروەها  كەسییەكان،  جیاوازییە 
فەتوا بۆ دراو(. هەر فەتوایەك كەم و كورتی تیابێت 
ئەوە  لەم خااڵنە  یەكێك  لە رووی رەچاونەكردنی 

فەتواكە بە نادروست و ناكام لە دایك دەبێت.

دۆخی فەتوادان لە كوردستان
دەكرێت دۆخی فەتوا لە كوردستان بنەما لەسەر 
جۆر و شێواز و ئەو شوێن و الیەنانەی بەفەتوادان 
هەڵدەستن، بە هەردوو شێوازی فەرمی و نافەرمی 

شیكار و هەڵسەنگاندنی بۆ بكرێت.
لەمانەی  هەریەك  لە  كوردستان  لە  بەگشتی 
دەدرێت:  ئەنجام  فەتودان  و  فەتوا  خوارەوەدا، 
تۆڕە  و  پەیوەندیی  ئامێرەكانی  رێگەی  لە 
كۆمەاڵیەتییەكان، مزگەوتەكان، لێژنەی بااڵی فەتوا 
پارتە  و  ئیسالمی  دامەزراوە  لێژنەی  لقەكانی،  و 

ئیسالمییەكان، كەسایەتییە ئاینییە سەربەخۆكان.
روو  یان  فەتوادان  رێگەی  تاكە  دوو  جاران 
بەڕوو پرسیاركردن بووە لە موفتی یان لە رێگەی 
كەمبووە،  زۆر  ئەمەیان  كە  دەستنووس  نامەی 
بەاڵم لە رۆژگاری تەكنەلۆژیا ئەم دوو رێگایە زۆر 
ئامێرەكانی  بە  تەلەفۆنی  پەیوەندی  كەمبووه تەوە، 
گرنگترین  گرتووه تەوە.  شوێنیان  پەیوەندیكردن 



ژماره )17(
حوزەیرانى 2018

     38  

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
ئەو ئامێر و تۆڕانەش كە پرسیاركردن و فەتوادانی 
تۆڕە  مۆبایل،  ئەمانەن:  دەدرێت  ئەنجام  تێدا 
بەرنامە  ئەلیكترۆنییەكان،  پێگە  كۆمەاڵیەتییەكان، 
و  تەلەفزیۆن  لە  وەاڵم  و  پرسیار  تایبەتییەكانی 

رادیۆكان.

فەتوا لە تۆڕ و ئامێرەكانی پەیوەندی
ئەم  رێگەی  لە  فەتوادان  گەورەی  كارەساتی 
ئه و  به هۆی  دەدرێت،  ئەنجام  تۆڕانە  و  ئامێر 
گەیشتنی  بۆ  كردوویانە  گەورەیەی  ئاسانكارییە 
دەستی پرسیاركار بە موفتی. بۆ نموونە: لە كەناڵێكی 
ئاسمانی یان ناوخۆیی، لە بەرنامەیەكی پرسیار و 
وەاڵمی راستەوخۆدا، مامۆستایەكی ئایینی، كە بە 
ماوەی  لە  موفتی،  نەوەك  موقەلییدە  قسەی خۆی 
كەمتر لە كاتژمێرێك، زیاتر لە چل بۆ پەنجا پرسیار 
وەك  دەدات،  لەسەر  فەتواشی  و  دەداتەوە  وەاڵم 
دەوترێت بابەتی وای تیاییە ئەگەر لە پێشەوا عومەر 
سەرجەم  هەستیارییەكەی،  لەبەر  كرابا،  پرسیار 
وەك  مامۆستا  كەچی  كۆدەكردەوە،  بۆ  هاوەاڵنی 
لە  نییە،  باكی  و  دەداتەوە  وەاڵمی  ئاوخواردنەوە 
كاتێكدا زۆرجار پرسیاركار ناتوانێك بەهۆی كەمی 
چۆن  سەیرە  روونبكاتەوە،  پرسیارەكەی  كات 
مامۆستا بەو كاتە كەمە فریای ئەم هەموو فەتوادانە 
دەكەوێت، گرنگ نییە لە ئەساسەوە فەتواكە بدات 
پرۆسەكە  بكات، چونكە هەردوو  فەتوا  نەقڵی  یان 
ئەوەی  سەرباری  ئەمە  دەوێت.  تێڕامانی  و  كات 
وەاڵمدانەوەی  بۆ  موفتی  وەك  ئەوانەی  زۆربەی 
وتاربێژیی  بە  دەكرێن،  بانگهێشت  پرسیارەكان 
ناسراون نەوەك فیقهـ و فەتوا. ئەم پرۆسەیە تەنیا 
لە رادیۆ و تەلەفزیۆن قەتیس نەبووە، بەڵكو الیڤی 
گرتۆتەوە و وەرگرتنی  تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانیشی 

فەتوا لە رێگەی مۆبایلیشەوە دەگرێتەوە.
بینراوەكان،  كەناڵە  فەتوای  تری  جۆرێكی 
بریتییە لە پرسیار ناردن بۆ ژمارەیەكی دیاریكراو، 
بەشێوەی  هەواڵەكان،  شەریتی  وەك  دواتر 

ژێرنووس وەاڵمەكە لە ژێرەوەی شاشەی كەناڵەكە 
پرسیار  دیاریكراو  ماوەیەكی  بۆ  و  دەنووسرێت 
باشترین  شێوازە  ئەم  دەدات،  خول  وەاڵمەكە  و 
تۆڕەكان،  و  ئامێر  و  كەناڵ  لە  فەتوادانە  جۆری 
بەروونی  پرسیارەكەی  پرسیاركار  مەرجێك  بە 
گەیاندبێتە موفتی و ئەوەی فەتواش دەدات پسپۆر 
بێ  پسپۆریش  لێژنەیەكی  ئەگەر  بێت،  شارەزا  و 
زۆر باشترە. ئەم جۆرەی فەتوا بۆیە لە ئەوانی تر 
لەبەردەستە  تەواوی  كاتی  موفتی  باشترە، چونكە 
بۆ ئەوەی دیراسەی تەواوی بابەتەكە بكات، ئینجا 

فەتواكە بدات.
فەتوای  تووشی  كێشانەی  لەو  یەكێكیتر 
سەلماندنیانە  دەبێتەوە،  كۆمەاڵیەتییەكان  تۆڕە 
یاخود  پەیجێك  جار  زۆر  خاوەنەكانیان،  بۆ 
یان  فەقیهـ  بەناوی  دەكرێت  دروست  ئەكاونتێك 
ئەوەوە  بەناوی  و  ناسراو  و  شارەزا  كەسێكی 
و  پەیج  ئەو  ساغكردنەوەی  باڵودەكاتەوە،  فەتوا 
نەبێـت،  ئەستەم  ئەگەر  قورسە  زۆر  ئەكاونتانە 
بە  هەڵدەستن  ئەكاونتانەی  و  پەیج  ئەم  هەروەها 
فەتوادان، زۆرجار لەسەر پرسی بچووك و الوەكی 
پێكدادانی هزری و مەعریفی و پشێوی و ئاڵۆزی 
یەكەم  زیانمەندی  كە  دەكەن،  دروست  ترسناك 

خەڵكە موسوڵمانە دیندارەكەیە.

فەتوا لە مزگەوتەكان
رۆڵ و پێگەی مزگەوت لە ئێستادا زۆر جیایە 
لە گەڵ رۆڵ و پێگەكەی لەگەڵ سەرده مانی پێش 
پاڵ  لە  ئێستادا  لە  مزگەوت  رۆڵی  دەكرێت  ئێستا، 
ئەنجامدانی دروشمە ئاینییەكان، له وتاری هەینی و 
وانەی شەرعی و چەند كۆڕێكی تایبەت بە فەتوادان 
كورتبكرێتەوە. بەگشتی ئەو فەتوایانەی بە شێوازە 
جۆراوجۆرەكان لە مزگەوتەكان دەدرێن، بێ كێشە 
فەتواكان  زۆربەی  چونكە  نیین،  كەموكوڕی  و 
دەدرێت،  مزگەوتەكانەوە  وتاربێژی  لەالیەن 
وتاربێژەكان  لە  زۆرێك  لەكاتێك  موفتی.  نەوەك 
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وتارخوێنی  پێگەی  شیاوی  زانستییەوە  رووی  لە 
هەینی نین چ جای فەتوادان. ئەمە لە پاڵ هەبوونی 
شارەزا،  زانستداری  مامۆستای  سەدان  و  دەیان 
رووی  زیاتر  كە  ئەوەیە  خەڵكەكە  كێشەی  بەاڵم 
وتاربێژی  و  زان  قسە  كە  دەكەن  لەوانە  فەتوادان 
الی  فەقیهـ.  و  شارەزا  نەوەك  سەركەوتوون، 
زۆربەی چینەكانی كۆمەڵگە وتاربێژی و قسەزانی 
ئەم  لێكەوتەی  شارەزای،  و  زانای  بە  یەكسانە 
فەتوای  دەیان  سەرهەڵدانی  لە  بریتییە  بابەتەش 
ئەو  زۆرترین  ئەوەی  ریزپەڕ. سەرەرایی  و  ناكام 
نەقڵكردنی  دەردەچن،  مزگەوتەكان  لە  فەتوایانەی 
یاخود  زووە،  زەمانی  فیقهییەكانەی  كتێبە  قسەی 
بەرهەمی زانایانی پەروەردەیی كۆمەڵگەیەكی تری 
جیاوازە لە كۆمەڵگەی ئێمە و بە قۆناغ و پێودانگ 
خۆی  ئەمەش  تێپەڕنابن،  فەتواداندا  مەرجەكانی  و 

لەخۆیدا كێشەیە و پێویستی بە چارەسەرە.

فەتوا لە لێژنەكانی فەتوادان
لێژنەی  چەندین  الیەن  لە  فەتوا  كوردستان  لە 
بااڵی  لیژنەی  وەك  دەدرێت،  جۆراوجۆرەوە 
فەتوا و لقەكانی لە شار و شارۆچكەكان، لیژنەی 
دامەزراوە  لێژنەكانی  ئیسالمییەكان،  پارتە  فەتوای 
ئیسالمییەكانی تر، كەسایەتییە ئاینییە ناسراوەكان.

یەكێتی  بە  سەر  فەتوادان  فەرمییەكانی  لێژنە 
مەكتەبی  لەالیەن  ئەندامەكانیشیان  زانایانن، 
تەنفیزی یەكێتی زانایانه وه  دادەنرێن. تاوەكو ئێستا 
وەك دامەزراوەیەكی فەرمی، هیچ دامەزراوەیەكی 
تایبەت بە فەتوا لە كوردستان بوونی نییە، ئەوەی 
هەیە لێژنەی بااڵ و لقەكانییەتی كە سەر بە یەكێتی 
رێكخراوێكی  وەك  زانایانیش  یەكێتی  زانایانە، 
نەوەك  تۆماركراوە،  مەدەنی  كۆمەڵگەی 
بیناكردنی  هەوڵی  بۆیە  فەرمی.  دامەزراوەیەكی 
دامەزراوەیەكی تایبەت بە فەتوا وەك )دار اإلفتا ء( 

یان )المجمع الفقهی( كارێكی پێویستە.
دەردەچن،  بااڵ  لێژنەی  لە  فەتوایانەی  ئەو 

پشت  بكرێت  تا  هاتووە،  پەیرەوەكەیان  لە  وەك 
بە مەزهەبی شافیعی دەبەستن، ئەگەر چی دۆخی 
لێژنەكە لە كۆتایی 2016 جیایە لە پێش ئەو كات، 
بە  فەتوادان  و  شافیعی  مەزهەبی  بەگشتی  بەاڵم 
قسەی زانایانی پێشین هەروەك خۆیەتی، تایبەت لە 
پرس و بابەتە كەسییەكان. ئەگەرچی لە پەیرەوی 
مەزهەبی  فەتوای  هەركات  كە  هاتووە  لێژنەكە 
و  دراو  بۆ  فەتوا  بەسەر  بارگرانی  بووە  شافیعی 
ئەندامانی  ئەوە  نەگونجا،  ئەمڕۆ  رۆژگاری  لەگەڵ 
لێژنەكە هەوڵی ئیجتیهادی نوێ دەدەن و ئاساییە 
مەجمەعەكانی  و  تر  مەزهەبەكانی  فەتوای  ئەگەر 
فیقهی وەربگرن، بەاڵم لە زەمینەی كردارەوە ئەمە 
زۆر بەكەمی دەبینرێت، چونكە لیژنەكە و ئەندامانی 

تا ئاستی بااڵ پەیوەستی مەزهەبی شافیعین.
بۆ  مەزهەبەكان  فەتوای  كە  كاتێكدایە  لە  ئەمە 
لە  جیاواز  زۆر  شوێنێكی  و  كۆمەڵگە  و  سەردەم 
هی ئێستا و كوردستان دراوە، زۆرجار دابەزاندنی 
بەشێك لە فەتوا فیقهییە مەزهەبییەكان بۆ زەمینەی 
كار، كارەساتی گەورە دروست دەكەن، ئەم قسەیە 
بانگەشە نییە بۆ رەتكردنەوەی مەزهەبگەرایی، بەڵكو 
بانگەوازە بۆ فەتوادان بە رێباز و رێچكەی دروست 

و دوبارە رێكخستنەوەی پرۆسەی فەتوادان.
بنەما  باوە،  كوردستان  لە  ئەوەی  نموونە:  بۆ 
مارە  ژن  شافعییەكان،  غەیرە  فەتوای  لەسەر 
مەزهەبی  فەتوای  تەاڵقدان  لە  بەاڵم  دەكرێت، 
شافیعی دەستی پێوەگیراوە و لێژنەی بااڵ كار بە 
ئیبن  و  تەیمییە  ئیبن  وەك  پێشەوایانی  بۆچوونی 
قەییم و هاوبۆچوونەكانیان ناكات، لەكاتێك ئەگەر 
بنەما  وەلی  بوونی  بێ  بە  ئافرەتێك  مارەكردنی 
زەرورەت  حەنەفی  مەزهەبی  بۆچوونی  لەسەر 
ئیبن  قسەی  وەرگرتنی  بۆچی  بێت،  پێویست  و 
تەیمییە لە پرسی تەاڵقی سێ بەسێ زەرورەت و 
فەرامۆشكردنی  بەهۆی  لەكاتێكدا  نیە؟!،  پێویست 
خێزان  سەدان  و  دەیان  چەشنە  لەم  فەتوایەكی 
رەچاوكردنی  بێ  جیادەكرێنەوە.  لەیەك  سااڵنە 
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و  خێزانەكان  هەڵوەشاندنەوەی  زیانەكانی 
گیرۆدەبوونی منداڵ و هاوسەران. كامیان زەروور 
یان  وەلی،  بەبێ  ژن  مارەكردنی  ترە،  پێویست  و 
هەردوو  لەكاتێك  خێزانەكان؟  هەڵنەوەشاندنەوەی 
پرسی زەواج و تەاڵق وابەستەی یەكترن، بۆچی بۆ 
زەواج لە مەزهەبی شافیعی الدان دروستە، بەاڵم لە 

پرسی تەاڵق كارەساتە و بڤەیە؟ 
زۆرترین  بەرووی  روو  پرسیارەم  ئەو  بەندە 
ئەندامانی لێژنەی بااڵی فەتوا كرد، جگە لە بێدەنگ 
بوونیان  مەزهەبی  دوپاتكردنەوەی  و  بوون 
نموونەیەكی  ئەمە  نەكەوت.  چنگ  ترم  وەاڵمێكی 
بە  پێویستی  كە  هەیە  تر  نموونەی  دەیان  سادە، 
بااڵ  لێژنەی  بەاڵم  هەیە،  و  هەبووە  پێداچونەوە 
خۆی لە قەرە نەداوە و حەرفیەن پابەندی مەزهەبی 
شافیعی بووە، كە لە تێزی دكتۆراكەم زۆر بەدرێژی 

دیراسەم كردووە.
كە  فەتوادان،  فەرعییەكانی  لێژنە  بە  سەبارەت 
ئەمان  هەیە،  شارۆچكەكان  و  شار  زۆربەی  لە 
بۆیان نییە قسە لەسەر پرسە گشتییەكانی كۆمەڵگە 
بااڵ  لێژنەی  فەتوادانی  پەیڕه وی  لە  وەك  بكەن، 
بە  دەكات  پابەند  فەرعییەكان  لێژنە  هاتووە، 
فەتوا كەسییانەش  ئەم  فەتوا كەسییەكان و بەس. 
شافعی  مەزهەبی  هەڵقواڵوی  سەد  سەدا  دەبێت 
فیقهییەكان  كتێبە  قسەی  لە  موو  بە  نابێت  و  بن 
البدەن. ئەمەش خۆی لە خۆیدا واقیعی نییە، چونكە 
نییە،  مەزهەب  شافیعی  هەر  هەمووی  كۆمەڵگە 
بۆ  شافعی  پێشەوایانی  فەتوای  ئەوەی  سەرباری 
گۆڕانكارییە  كەوا  ئاشكرایە  بووە،  خۆیان  زەمانی 
رەنگە  خێران،  هێندە  كۆمەاڵیەتییەكان  جیاوازە 
نەگونجاو  ئەمرۆ  بووبێت  گونجاو  دوێنێ  ئەوەی 
ساڵ  سەدان  فەتوای  دەگونجێت  چۆن  ئەی  بێت، 
سەڕەڕای  بچەسپێنرێت؟  ئێستادا  لە  بەرلەئێستا 
ئەوەی یەكێتی زانایان تەنیا ئەوانە بە زانا هەژمار 
دەكات كە هاومەشرەبی خۆیان و مەزهەبەكەیانە، 
بەندە ئەو پرسیارەم روو بە ڕووكردنەوە: بۆچی 

لە  جگە  فەتوا  تری  لێژنەكانی  و  بااڵ  لێژنەی  لە 
شافیعی مەزهەبەكان كەسانی تر نابینرێن؟ تەنانەت 
جگە لە یەك ئەندامی پارتە ئیسالمییەكانیش، كەسی 
تر لە لێژنەی بااڵ بوونی نیە؟ وەاڵمێكی رازیكارم 

دەستنەكەوت.
لە  جگە  زانایان،  یەكێتی  سەرۆكی  بەقسەی 
بە  سەر  تری  لێژنەكانی  و  فەتوا  بااڵی  لێژنەی 
یەكێتییەكە، هیچ لێژنەیەكی تری تایبەت بە فەتوادان 
تر  شتێكی  واقیع  بەاڵم  نییە،  بوونی  كورستان  لە 
دەڵێت، بگرە نەوەك تەنیا پارتە ئیسالمییەكان بەڵكو 
هەیە  خۆیان  لێژنەی  ئیسالمییەكانیش  دامەزراوە 
لێژنەكانی  لێژنەی بااڵ و  و ئیعتراف بە فەتواكانی 
دەسەاڵت  لێژنەی  بە  بااڵ  لێژنەی  بگرە  ناكەن،  تر 
دەزانن و زۆرجار تۆمەتباریشی دەكەن بەوەی كە 
بە بااڵی دەسەاڵت هەڵدەڵێت و ئەندامەكانی جگە لە 
واعیزی دەسەاڵت شتێكی تر نیین، كە ئەم قسەیە 

بە بۆچوونی بەندە زۆر لە شوێنی خۆی نییە. 
لەكاتێكدا بەندە دوای دیراسەیەكی چڕ گەیشتم 
لە  هەقیقی  بە  فەتوایانەی  ئەو  كە  ئەنجامەی  بەو 
هیچییان  دەركراون،  بااڵ  لێژنەی  ئەندامانی  الیەن 
پاڵنەری سیاسییان لەپشت نەبووە، بەاڵم كارەسات 
بااڵ،  لێژنەی  ئەندامانی  لە  بەشێك  كە  ئەوەیە 
یەكێتی  تەنفیزی  مەكتەبی  كۆن،  لێژنەی  بەتایبەت 
زانایان تۆمەتبار دەكەن بەوەی كە زۆرجار بەناوی 
لێژنەكە فەتوا دراوە و جگە لە دوو ئەندامی لێژنەكە 
سەرجەم  ئەسڵەن  یاخود  نەبووە،  لەسەر  رای 
ئەوان  بەناوی  فەتوا  و  بوون  ئاگا  بێ  ئەندامان 
هەر  پێنەكراوە،  گورگانەشیان  پرسە  و  دەركراوە 
بۆیە لە پەیڕەوی نوێی لێژنەی بااڵی فەتوا كە لە 
كۆتایی 2016 ــــــەوە  كاری پێدەكرێت، یەكێك لە 
پەسەندكردنی  چۆنیەتی  بە  تایبەتكراوە  بەندەكانی 
فەتوا لە رێگەی دەنگدان، كە پێویستە هەر فەتوایەك 
سێی  لەسەر  دوو  كەم  النی  و  دەنگدان  بخرێتە 
ئەندامانی لێژنەكە پێی رازی بن، ئەمەش لە ترسی 
ئەوەی لە دەرەوەی لێژنەكە بەناوی ئەوانەوە، وەك 
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لە رابردوو رویداوە، فەتوا دەرنەكرێت.
لێژنەی  واتە  لیژنە شاراوەكان،  فەتوای  دۆخی 
پارتە ئیسالمییەكان و دامەزراوەكان و سەلەفیی و 
فەتوای  لە  كەسایەتییەكان زۆرجار  و  سۆفییەكان 
زانایان  یەكێتی  چۆن  نییە.  باشتر  بااڵ  لیژنەی 
دەرەوەی  لە  كە  ناكات  تر  لیژنەكانی  بە  ئیعتراف 
یەكێتییەكە و دەرەوەی لیژنەكانی خۆیەتی، ئەوانیش 
ئیعتراف بە فەتوای لیژنەی بااڵ و لقەكانی ناكەن، 
چونكە دروستبوونی ئەو لیژنانە هەر لە بنەڕەتەوە 
بۆ هۆكای نەبوونی متمانە بەو لیژنانە دەگەڕێتەوە. 
بەداخەوە چۆن سیاسەت یەكریزی ماڵی كوردی 
بااڵترین  تێكداوە،  زانایانیشی  یەكریزی  تێكداوە، 
نموونە ئەمەیە: بەشێك لەو لیژنانە لەسەر ئەساسی 
لیژنەی  پێكهاتوون، بۆ نموونە:  الیەنگیری سیاسی 
یەكگرتووی  ئەندامانی  تەنیا  یەكگرتوو  فەتوای 
سەلەفیەكانیش  و  بزوتنەوە  و  كۆمەڵ  تێدایه ، 
دوو  لە  زیاد  سەلەفییەكانیش  لەناو  بەهەمانشێوە. 
كە  توندەكان،  سەلەفییە  باڵی  لێژنەی  هەیە،  لیژنە 
دەناسێنرێن،  تەكفیری  بە  نەیارەكانیان  لەالیەن 
مەدخەلی  بە  كە  نەرمەكان  سەلەفییە  باڵی  لیژنەی 
ناسراون، الیەنی سێیەمیش بەم دواییانە سەریهەڵدا، 
ئەوەی  سەرباری  دەناسێنرێن،  حەدادی  بە  كە 
كەساییەتییە سەلەفییە جیهادییەكانی وەك مامۆستا 

كرێكار و هاوشێوەكانی فەتوای خۆیان هەیە.
لە هەقیقەتدا ناكۆكی زۆر قوڵ لەناو ئەو رەوت 
و لێژنە و كەسایەتییانە بەدیدەكرێت، بگرە ناكۆكی 
ناكۆكی  لە  زۆر  سەلەفییەكان،  بەتایبەت  ئەمانە، 
ناكۆكی  چونكە  مەترسیدارترە،  فەتوا  لیژنەكانی 
بەاڵم  دەرناچێت،  فیقهـ  چوارچێوەی  لە  لیژنەكان 
عەقائیدییەكان  پرسە  لە  سەلەفییەكان  ناكۆكی 
یەكتر  تەكفیر  ئاستی  تا  زۆرجار  بۆیە  زیاترە، 
تۆمەتبار دەكەن و دۆخێكی نەخوازراوی نا مەعقول 
بۆیەك  قێزەون  ناتۆرەی  و  ناو  دەیان  دەخوڵقێنن. 
لەكاتێك  پێدەشكێنن،  نەیارەكانیان  و  هەڵدەبەستن 
بۆ  بێت،  شەرم  ئاسایی  خەڵكی  بۆ  ئەمە  ئەگەر 

خاوەن زانست كارەساتە.
كە  هەڵدەگرێت  زیاتر  لەمە  زۆر  بابەتە  ئەم 
توێژەرێك بتوانێت لە بابەتێكی وەها كورتدا بیخاتە 
ڕوو، ئەوەی گرنگە ئەوەیە كە بزانیین دۆخی فەتوا 
بە  پێویستی  مەترسیدارە،  دۆخێكی  كوردستان  لە 
و  ئاڵۆزیی  ئەو  هەیە،  ریشەیی  رێكخستنەوەیەكی 
پشێوییەی ئێستا پرۆسەی فەتوادانی پێدا تێپەڕدەبێت، 
مەترسییەكی هەقیقییە لەسەر ئەمنی هزری كۆمەڵگە، 
زۆرجار خەڵكە دیندارەكە دەپرسێت: مەگەر خاوەن 
بۆ  پەیامهێنیشمان  یەك  ئەی  نیین؟  خودا  یەك 
نەهاتووە؟ ئەی خاوەنی یەك قورئانیش نیین؟ كەواتە 
موفتییەكان  و  مامۆستا  جیاوازییەی  هەموو  ئەم 
بۆ  ئەگەر  پرسیار  دواهەمین  وەاڵمی  چی؟  لەسەر 
پسپۆڕ و شارەزایان سادە و سانا بێت، بۆ خەڵكی 
دۆخە  ئەو  بۆیە  ئەستەمە،  ناشارەزا  و  ئاسایی 
خەڵكە  ساردكەرەوەی  جار  زۆربەی  نەخوازراوە 
ئاساییە سادەكەیە لە دینداری، ئەمەش خۆی لە خۆیدا 
ئەزمەیەكی ترە، كە كۆمەڵێك ئەزمەی تر دوای خۆی 
دروست دەكات، هەر لە ئەزمەی رەوشتییه وه  بگرە 
تا دەگاتە پێپەستكردن و ژێرپێخستنی بەها ئایینی و 

مرۆیی و كۆمەاڵیەتی و گەردوونییەكان.
رێگەی  لە  فەتوا  پڕۆسەی  رێكخستنەوەی 
كۆمەڵێك ئالیەت دەبێت، گرنگترینییان دروستكردنی 
كە  فیقهی،  مەجمەعێكی  یان  اإلفتا ء(  )دار 
كۆكەرەوەی زۆرترین ژمارەی زانایان بێت، دوور 
پارتێكی  رەوت،  مەزهەب،  لەسەر  قۆرخكردنی  لە 
سیاسی دیاریكراو، ئینجا ئەو ناكۆكییە فیقهییانەی 
ئێستا لە كەناڵ و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و مینبەری 
مزگەوتەكان نمایشدەكرێن، لەناو كۆڕ و مەجلیسی 
خەڵكە  و  یەكالبكرێنەوە  مەجمەعەكە  لە  زانایان 
ئاساییەكە لەو ئاڵۆزی و پشێوییە رزگاربكەن. بە 
پێچەوانەوە، بەردەوامبوونی ئەم دۆخە نەخوازراوە، 
رۆژ دوای رۆژ هەیبەتی ئایین و زانا ئاینییەكان لە 
رێژەی  و  دەكاتەوە  كاڵتر  خەڵك  دەروونی  و  دڵ 
پابەندنەبووەكان بە ئایین و بەهاكانی دادەكێشێت.
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ج2، ص224. )نقله الشوكاني عن الغزالي، وهو 
توقفت  ما  لكن  عنه  فبحثت  الشافعي  عن  حكاه 

عليه من كتب الغزالي وال الشافعي(.
النوازل  في  النظر  ضوابط  ماهر،  ينظر:   .6

ومدارك الحكم عليها، ص242.
محمد  بن  الله  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو   .7
جامع  القرطبي،  النمري  عاصم  بن  البر  عبد  بن 
بيان العلم وفضله، تحقيق: أبي األشبال الزهيري، 
)المملكة العربية السعودية، ط1، 1414ه/1994م(، 

ج2، ص847.

8. رواه البخاري في صحيحه برقم: )6786(، 
عائشة،  حديث  من  تدفن،  حتى  انتظر  من  باب 
المغيرة  بن  إبراهيم  بن  اسماعيل  بن  محمد 
المختصر،  الصحيح  المسند  الجامع  البخاري، 
)د.م:  الناصر،  ناصر  بن  زهير  محمد  المحقق: 
ص160،  ج8،  1422ه(،  ط1،  النجاة،  طوق  دار 
ورواه مسلم أيضا في صحيحه برقم: )2327(، 
أبو  عائشة،  حديث  من  لآلثام،  مباعدته  باب 
القشيري  مسلم  بن  الحجاج  بن  مسلم  الحسين 
النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد 
العربي،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  عبدالباقي، 

د.ط، د.ت(، ج4، ص1813، واللفظ للبخاري.
9. يوسف القرضاوي، فقه األولويات دراسة 
جديدة في ضوء القرآن والسنة، )القاهرة: مكتبة 

وهبة، ط2، 1416ه/1996م(، ص9.
10.  ينظر: عبدالكريم منصور ناصر قشالن، 
القيم  تعزيز  في  الثانوية  المرحلة  معلمي  دور 
غزة،  محافظات  في  طالبهم  لدى  اإلسالمية 
قسم  إلى  قدمت  مطبوع،  غير  ماجستير  )رسالة 
أصول التربية، كلية التربية، جامعة األزهر بغزة، 

1430ه/2010م(، ص40.
الوسطية  في  كلمات  القرضاوي،  ينظر:   .11

اإلسالمية ومعالمها، ص49.

پەراوێز
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د. ئەحمەد شافعی: 

فەتوا مولزیم نییە 
دەتوانی پێوەی پابەند نەبیت

لەم گفتوگۆیەدا، د ئەحمەد شافعی ئەندامی لیژەی بااڵی فەتوای كوردستان، 

باس لە گرنگی فەتوا دەكات، ئەو مەرجانە ده خاته ڕوو كە پێیویستە لە 

ئەوەی  و  فەتوای هاوردە  دەربارەی  رای خۆی  و  موفتیدا هەبن، سەرنج  

لە تیڤی و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان باڵودەكرێـتەوە دەدەبڕێت، دیدی خۆی 

لەبارەی پەیوەندی فەتوا بە دەسەاڵت و سیاسەتەوە دەخاتەڕوو.

 گقتوگۆی: ئیدریس سیوەیلی
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خاڵ: لە رۆژگاری ئەمڕۆدا زۆر باس لە فەتوا 
دەكرێت، دەمانەوێت بزانین فەتوا چییە؟ پێگەی لە 

ئایینی ئیسالمدا چییە؟
گەورە،  خوای  بەناوی  شافعی:  ئەحمەد  د. 
وشەى )فەتوا( لە زمانى عەرەبیدا بە واتاى )افتاء( 
دێت کە چاوگى )مصدر( وشەکەیە: کۆکەی بریتییە 
مانای روونکردنەوەى  بە  والفتاوی(،  )الفتاوى،  لە: 
شتە نەزانراوەکان دێت. خواى گەورە دەفەرموێت: 
( ]النساء:  ُيْفِتيُكْم ِفيِهنَّ  ُ ُقِل اللهّ َساء  النِّ )َوَيْسَتْفُتوَنَك ِف 
127[، واتە: خواى گەورە رۆشنى ئەکاتەوە بۆتان 
لەوەى ئێوە پرسیار دەربارەى حوکمەکەى دەکەن. 
بە چەند  )اصطالح(  زاراوەسازى  لە  فەتوا  وشەى 

شێوازى پێناسەکراوە:
فەتوا  فەرموویەتى:  )قەڕافى(  گەورە  زاناى  1ـ 
هەواڵدانە بە حوکمێک لە حوکمەکانى خواى گەورە، 
چ بۆ پابەندبوون بێت پێیەوەى، یاخود لە دروستى 

و ڕەوایی و ڕێگەپێدانى.
سەالح  )ئیبن  کورد  گەورەى  زاناى  2ـ 
شارەزوری( فەرموویەتى: فەتوادان ئیمزاکردنە لە 

باتى خواى گەورە.
بریتییە  فەتوا  دەفەرموێت:  قەیم  ئیبن  3ـ 
کە  شەرعى  حوکمێکى  دەربارەى  هەواڵدان  لە 
پرسیارکەر )المستفتى( و کەسانى تریش دەگرێتەوە.
فەتوا لە ئیسالمدا گرنگى تایبەتى خۆى هەیە، لە 
ریزى فەرزەکانى کیفایە هەژمار کراوە، کە واجبە 
دەبێت لە ناو هەموو گەلێکى موسڵمانى ئایینپەروەر 
هەندێک هەوڵ بدەن و دروست ببن تا ئەو ئەرکە 
کە  ئەستۆ،  بگرنە  شێوە  باشترین  بە  گەورەیە 
هەموو مەرجەکانى فەتوا دانیان تیا بێت و حوکمە 
شەرعییەکان وەک پێویست بۆ موسڵمانان رۆشن 

بکەنەوە. 
اْلُْؤِمُنوَن  َكاَن  )َوَما  دەفەرموێت:  گەورە  خواى 
َطآِئَفٌة  ْنُهْم  مِّ ِفْرَقٍة  ُكلِّ  ِمن  َنَفَر  َفَلْواَل  ًة  َكآفَّ ِلَينِفُروْا 
ِإَلْيِهْم  َرَجُعوْا  ِإَذا  َقْوَمُهْم  َوِلُينِذُروْا  يِن  الدِّ ِف  ُهوْا  لَِّيَتَفقَّ
نییە  ڕەوا  واتە:   ]122 ]التوبة:  َذُرون(  َيْ َلَعلَُّهْم 

هەرچی ئیمانداران هەیە بە جارێک بچن بۆ غەزا، 
یان هەر کارێکى ترى پێویست، دەى بۆچی لەهەر 
هۆز و دەستەیەک کەسانێک نەچوون بۆ خوێندن 
و  ببن  فێر  و  تێبگەن  ئایین،  لە  بن  شارەزا  تا 
کە  کاتێک  بکەن  فێریان  و  تێبگەیەنن  گەلەكەشیان 
گەڕانەوە بۆ الیان، بۆ ئەوەى ئەوان هۆشیار ببنەوە 

خۆیان بپارێزن لە گوناهو خوا لە خۆنەڕەنجێنن.
فێرکردنى  دەفەرموێت:  نەوەوى  ئیمامى 
شەرعییەکانى  پرسە  وەاڵمدانەوەى  و  فێرخوازان 
کتێبى  لە  هەروەها  کیفایەیە.  فەرزى  خەڵکى 
و  گەورەیی  »لەبەر  دەفەرموێت:  )المجموع(دا 
زانایان  کە  فەتوایە  فەزڵى  و  پڕبایەخى  و  گرنگى 
ئیمزا  گەورە  خواى  لەبرى  موفتى  فەرموویانە: 
و  دونیا  بەرپرسیاریەتى  فەتوا  هەربۆیە  دەکات«. 

هەم لێپرسینەوە رۆژى دوایی تیایە.
یان  مرۆییە؟  پێویستییەکى  فەتوا  ئایا  خاڵ: 
ببێتە  تر واى کردووە  پاساوى  و  دۆخى سیاسی 

بەشێک لە ئایین؟
د. ئەحمەد شافعی: فەتوا پێویستییەکى شەرعى 
و مرۆییە، هەر کۆمەڵگەیەک خاڵى بوو لە کەسانى 
پسپۆڕ لە بوارى شەرعى و فەتوا و روونکردنەوەى 
کۆمەڵگەیەکى  کۆمەڵگەیە  ئەو  ئایینیەکان،  چەمکە 
پڕ  هەمیشە  دەردەچێت،  ناتەندروست  و  نائارام 
دەبێت لە کێشە و دووبەرەکى و ناڕێكى و فەوزا 
لە پرسە شەرعییەکاندا، دەرەنجام خەڵکى سەرى 
لێ دەشێوێ و دەکەوێتە گومان و نازانێ بە گوێی 
کەوابوو  دەکات.  راست  کێیان  و  بکات  کامیان 
ئوممەتى  کە  گشتییانەیە  ئەرکە  لەو  فەتوادان 
روونکردنەوەى  بۆ  پێیەتى  پێویستى  ئیسالمى 

چەمکە ئایینى و کێشەکانى ناو کۆمەڵگا.
خواى  دەبینین  بکەین،  تێبینى  وردى  بە  گەر 
گەورە وەاڵمدانەوە و نیسبەتدانى فەتواى داوەتە پاڵ 
خۆى لە باتى پێغەمبەر )درودی خوای لەسەر بێت( 
فەتوا دەدا و وەاڵمدەداتەوە، کە ئەمەش ئەوپەڕى 
گەورەیی و ڕێز و شکۆى ئەوانەیە کە فەتوا دەدەن 
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خەڵکى  پرسیارەکانى  و  داوا  وەاڵمى  خەڵکى،  بۆ 
و  شەریعەت  بە  دەکەن  ئاشنایان  و  دەدەنەوە 
یاساى خواى گەورە، وەک دەفەرموێت: )َيْسَتْفُتوَنَك 
ئەى  واتە:   ]١٧٦ اْلَكاَلَلِة( ]النساء:  ِف  ُيْفِتيُكْم   ُ اللهّ ُقِل 
داواى  بێت(  لەسەر  خوای  )درودی  موحەممەد 
بریتییە  کە  )کاللة(  دەربارەى  دەکەن  لێ  فەتوات 
لە کەسێک باوک و نەوەى نەبێت، تۆش بڵێ: خوا 

وەاڵمتان دەداتەوە لەوبارەیەوە. 
گەورە،  ئەرکە  بەم  هەستا  کەسیش  یەکەم 
حەزرەتى  دادپەروەرى  و  مرۆظایەتى  پێشەواى 
)موحەممەد( )درودی خوای لەسەر بێت( بوو. کە 
فەتوایدا  بە وەحى خوایی  یەکەمجار  بۆ  ئەو  تەنیا 
بۆ خەڵکى و ژیان و ڕێی خەڵکى رۆشنکردەوە. ئەم 
ئەمانەتە ئیمانییە لەویشەوە گوێزرایەوە بۆ تەواوى 
مرۆظایەتى، دەست بەدەست و چین بەچین هەر لە 
زانایانى  دواتر  تا شوێنکەوتووان و  هاوەڵەکانەوە 
سیاسی  دۆخێکى  هیچ  بۆیە  پێشەوا.  و  پێشەنگ 
بەڵکو  فەتوا،  دروستبوونى  بۆ  نەبووە  پاڵنەر 

پێویستییەکى ئایینى و مرۆییە و بەس.
خاڵ: کێ مافى فەتوادانى هەیە لە ئیسالمدا؟ 

د. ئەحمەد شافعی: هەروەک پێشتر ئاماژەمان 
پێکرد، ئەوەى فەتوا دەدات واتە لە شوێنى خواى 
ئەو  بۆیە  دەکات،  ئیمزا  و  دەدات  بڕیار  گەورە 
خەڵکى  شەرعییەکانى  پرسە  وەاڵمى  کەسەى 
دەداتەوە و فەتوا دەدات گەر لە رووى شارەزایی 
یاسا شەرعییەکان  بە  نەبێت  زانستییەوە  و  تەواو 
ئەوە تاوانى ئەنجامداوە و گوناهى کردووە، حەرام 
و قەدەغەیە، وەکو چۆن پێشەوامان )درودی خوای 
الفتیا  على  )أجرأکم  فەرموویەتى:  بێت(  لەسەر 
أجرأکم على النار(. کەوابوو ئەو کەسەى دەیەوێت 
ئەو ئەرکە گەورەیە بگرێتە ئەستۆ و بێتە مەیدانى 

)فەتوا(، دەبێت مەرجى فەتوادانى تێدا بێت.
سیرین  کوڕى  موحەممەد  پێشەوا  وەکو 
ئایینى  ئیسالم،  زانستەى  ئەم  فەرموویەتى: 
ئیسالمە، کەواتە تەماشا بکەن ئایینى خۆتان لە کێ 

وەرئەگرن؟
)ئیبن مونكەدیر( فەرموویەتى: زاناى ئایینى لە 
بەندەکانى خواى  نێوان  لە  و  گەورە  نێوان خواى 
و  بکاتەوە  بیر  چاک  دەبێ  کەوابوو  گەورەدایە، 
تەماشا بکات، چۆن دەچێتە نێوان خوا و بەندەکانى 

خوا، واتە دەبێ لە فەتوادان بترسێت.
لێ  فەتواى  تا  چییە  موفتى  مەرجى  خاڵ: 

وەربگیرێت؟
فیقهـ(  )ئوسوڵ  زانایانى  شافعی:  ئەحمەد  د. 
ئەو  بۆ  داناوە  گرنگیان  و سیفەتى  مەرج  چەندین 

کەسانەى فەتوا دەدەن، لەوانە:
1ـ موسڵمان بێت.

2ـ خاوەنى تەکلیفى شەرعى بێت، واتە: باڵغ و 
عاقڵ بێت.

3ـ عادل و دادپەروەر بێت، واتە پارێزراو بێت 
لەو شتانەى مرۆظى باوەڕدارى پێى فاسق دەبێت.

4ـ ئەمانەتپارێز بێت و جێگەى متمانەى خەڵک 
بێت و کەسایەتییەکى گەورە و بەهێزى هەبێت.

5ـ وریا بێت.
6ـ بیرکردنەوەى پەسەند و دروست بێت.

دەقەکانى  بە  بێت  شارەزا  و  تێگەیشتوو  7ـ 
قورئانى پیرۆز و فەرموودەکانى پێغەمبەر )درودی 
خوای لەسەر بێت( و ڕاوبۆچوونى زانایانى فیقهى 

ئیسالمى.
بە  شەرعییەکانى  دەقە  لێکدانەوەى  تواناى  8ـ 

باشی ببێت.
کردەوەکانى  و  هەڵسوکەوت  و  رەفتار  9ـ 

دروست بن و جێگەى گومان نەبن.
زمانى  بە  هەبێت  باشی  شارەزاییەکى  10ـ 
فەرموودە  و  پیرۆز  قورئانى  چونکە  عەرەبی، 
شیرینەکانى پێغەمبەر )درودی خوای لەسەر بێت( 

هەمووى بە زمانى عەرەبییە. 
فیقهـ(،  )ئوسوڵ  زانستى  بە  شارەزایی  11ـ 
هەروەها  ئەحکام،  ئەسڵییەکانى  دەلیلە  بەتایبەتى 
گشتیی  و  موقەیەد  و  موتڵەق  مەنسوخ،  و  ناسیخ 
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وتایبەت... تاد.

خیالف  جێگەى  شتانەى  لەو  ئاگاداربوون  12ـ 
و ڕاجیایی زانایانى فیقهی ئیسالمییە، وەک: گەورە 
هیچ  دەفەرموێت:  سەالم(  کوڕى  )یەحیاى  زانا 
خاوەنەکەى  کە  ناکرێت  فەتوایەک  بۆ  حیسابێک 
ڕاجیاوازەکانى  و  جیاوازى  ئاگادارى  و  شارەزا 
نەبێت. دروست نییە بەهیچ فەتوایەک بوترێ ئەوە 
الى باشترە تا ئاگادارى بەڵگە و دەلیلەکانى نەبێت.
13ـ پێویستە شارەزا بێ بە تەواوى بە فیقهى 
واتە  مەئاالت،  فیقهى  و  خۆى  رۆژگارى  و  واقیع 
دەبێت ڕەچاوى کات و شوێن و حاڵى پرسیارکەر 
بکرێت، چونکە فەتوا گۆڕانکارى دێت بە سەریدا بە 
گۆڕینى شوێن و کاتى فەتوا، هەروەها دابونەریتى 
جۆرى  لەسەر  کاریگەرى  گەلیک  و  نەتەوە  هەر 
فەتوا دروست دەکات، بەمەرجێک پێچەوانەى هیچ 

دەقێکى شەرعى دروست نەبێت.
و  سەرەتایی  مەرجە  دەوترێت  پێیان  ئەمانە 
مەرجانە  ئەم  پێویستە  موفتى،  بۆ  پێویستییەکان 
ببن  بەرجەستە  )موفتى(دا  کەسى  لە  هەموویان 
و  بدات  فەتوا  هەرکەس  تیایدا.  بدنەوە  رەنگ  و 
مەرج  ئەو  و  گەورەیە  مەیدانە  ئەو  بێتە  بیەوێت 
دڵنیاییەوە  بە  ئەوە  نەبێت،  تیا  تایبەتمەندییانەى  و 

قسەکانى وەرناگیرێت و هیچ ئیعتیبارێکیان نابێت.
سیاسی  هەڵوێستێکى  دەبینین  زۆرجار  خاڵ: 
دەکرێت  ئایینى،  فەتوایەکى  بە  دەکرێت  پاڵپشت 
و  سیاسی  فەتواى  بەناوى  هەیە  شتێک  بپرسین 

مێژووى فەتواى سیاسیی بۆ کەى دەگەڕێتەوە؟
د. ئەحمەد شافعی: پێشتر ئاماژەمان پێکرد، کە 
مرۆیی  پێویستییەکى  و  ئایینى  فەتوا زەرورەتیکى 
نوێکان  شتە  رۆژانەش  موسڵمانە،  تاکێکى  هەموو 
پێویستییان  بەردەوام  دێنەپێش  و  زۆرن  ئەوەندە 
بە پرسى شەرعى و دروست و نادروست هەیە، تا 
بزانرێت کامە رێگەپێدراوە و کامەش رێگەپێنەدراوە.
جیاوازى  پێویستە  پرسیارەكەش،  وەاڵمى  بۆ 
بە  فەتواى  و  سیاسی  فەتواى  نێوان  لە  بکرێت 

سیاسیی کراو )الفتوى السیاسی و الفتوى المسیسة(، 
لە هەموو ئەو  دەبێت فەتواى شەرعى دوور بێت 
ئاراستانە، کە بیەوێ فەتواکە لە ڕێڕەوى دروستى 

خۆى بگۆڕێت و بە الڕییدا بەرێت.
ئەو  هەموو  لە  بریتییە  سیاسی:  فەتواى 
سەردەمە  ئەو  موجتەهیدى  و  موفتى  کە  شتانەى 
گەاڵڵەى دەکات و پێی دەگات، لەو مەسەالنەى کە 
پەیوەندییان بە حوکمدارى و بابەتە گشتی و شتە 
حوکمڕانى  کاروبارى  لە  هەیە،  سەردەم  نوێکانى 
شارەزاکردنى  و  واڵت  کاروبارى  ڕێکخستنى  و 
ئەو  لەمەڕ  شەرعى  ڕاى  و  حوکم  لە  کۆمەڵگە 
بابەتانە. ئەمەش کاتى خۆى پێی وتراوە سیاسەتى 
حاکم  و  موفتى  فەرموویەتى:  قەیم  ئیبن  شەرعى. 
ناتوانن فەتوا بدەن و حوکم بکەن بەڕاستى تا بە 

تەواوى شارەزا نەبن لە دوو جۆر تێگەیشتن: 
چی  دووەم:  سەردەم.  و  واقیع  فیقهى  یەکەم: 
پێویستە و چی ئەوکات وەختەیە، موفتى ڕاست و 
تەواو دەبێت لە ڕێگەى ئەم دوو جۆرە لە تێگەیشتن 
بگاتە ناسینى حوکم و بڕیارى ئیسالم لەو بارەوە.

)الفتاوى  سیاسییکراو  بە  فەتواى  بەاڵم 
المسیسة( بریتییە لەوەى ئەو فەتوایە رێکدەخرێت 
لە بەرژەوەندى دەسەاڵتێک، یا گرووپ و تاقمێک 
کە ئاڕاستەى خۆى ناپێکێ و زۆر جار ملى دەقەکان 
و  ویست  بە  دەکەن  تەئویلیان  و  دەشکێنرێتەوە 

ئارەزووى ئەم دەسەاڵت و گروپ و تاقمە.
خۆیان  تایبەتى  موفتى  هەمیشە  ئەوانەش 
علماء  أو  السالطین  )مفتى  وتراوە  پێیان  کە  هەیە 
السالطین(، بەاڵم زاناى گەورە و خواناس و موفتى 
ڕاستەقینە هەرگیز رێگەبەخۆى نادات یارى بە دەقە 
ئارەزووى  و  ویست  بە  و  بکرێت  شەرعییەکان 
و  بکرێن  ئاراستەى  ستەمکاران  و  کاربەدەستان 

رێنمونى بکرێن.
رێسایان  و  یاسا  و  زەوابیت  زانایان  هەربۆیە 
سیاسی.  فەتواى  تایبەتیش  بە  فەتوا،  بۆ  داناوە 
بازنەیە  لەو چوارچێوە و  کەوابوو هەر فەتوایەک 
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ریزبەندى  لە  پێناکریت  ئیعتیبارى  دەرەوە،  چووە 
فەتوا شەرعییەکان هەژمار ناکرێت. 

کەى  بۆ  سیاسی  فەتواى  مێژووى  دەربارەى 
خولەفاى  تەواوبوونى  دواى  هەر  دەگەڕێتەوە؟ 
هاتوون  دەسەاڵتدارانەى  و  خەلیفە  ئەو  راشیدین، 
و  کارەکانیان  بە  شەرعیەتدان  بۆ  ویستوویانە 
زانایان  و  فەتوا  لە  بەشێک  دەسەاڵتیان،  مانەوەى 
بەکاربهێنن بۆ بەرژەوەندى مانەوەى دەسەاڵتیان.

دەیان  کە  کردووە  تۆمارى  مێژوو  هەربۆیە 
ئیمامى  و  ئەبوحەنیفە  ئیمام  وەک  زاناى  گەورە 
و  ئەزیەت  چەند  تاد  ئەحمەد....  ئیمام  و  شافیعى 
و  زێد  لە  دوورخستنەوە  و  بەندى  و  نارەحەتى 
خاک و خەڵکى خۆیان چەشتووە، لەپێناو پاراستنى 
بۆ  النەدان،  و  ڕاستى  و  دادپەروەرى  و  حەق 
بۆ  بەکارنەهێناوە  فەتواکانیان  چرکەساتێکیش 

خزمەتى مانەوەى هیچ دەسەاڵتێک.
لە  یەکێکە  کە  سەرەخسی،  ئیمامى  نموونە  بۆ 
ئەبو  پێشەوا  مەزهەبی  ڕێڕەوى  زانایانى  گەورە 
پێچەوانەى  کە  فەتوایەکدا  بەرامبەر  لە  حەنیفە، 
مەیل و ویستى خەلیفە بوو پانزە ساڵى بەردەوام 
کرایە بەندیخانە، بەاڵم ئەو هەر لەسەر فەتواکەى 
بەردەوامبوو، لەناو بەندیخانە گەورەترین کتێبی لە 
مەزهەبی پێشەوا ئەبو حەنیفەدا نووسی بە ناوى 
دیارترین  لە  یەکێکە  بەرگە،  پانزە  کە  )المبسوط( 

کتێبەکانى فیقهى ئیمام ئەبو حەنیفە. 
خاڵ: فەتوا و واقیع کامیان کاریگەرە بەویتریان، 

چۆن لە نێوان ئەم دوانە هاوسەنگى دەکرێـت؟
د. ئەحمەد شافعی: پێشتر لە مەرجەکانى موفتى 
ئاماژەمان پێدا، یەکێک لە مەرجى فەتوادان دەبێت 

رۆژگارى  و  واقیع  فیقهى  بە  بێت  شارەزا  موفتى 
خۆى. مەبەست بە فیقهى واقیعیش ئەوەیە موفتى 
ژینگەى  و  واقیع  بەو  بێت  ئاگادار  تەواوى  بە 
واقیعى  شارەکەى،  واقیعى  بە  دەژى،  تیای  کە 
تاکە،  ئەو  واقیعى  کۆمەڵگاکەى،  واقیعى  گەلەکەى، 
ئەو گۆڕانکارییانەى ڕوویان داوە لە کات و شوینە 
دابەزاندنى  لەسەر  کاریگەریان  و  شوێنەدار  و 
لەسەر  کاریگەرى  مانە  لە  هەریەکێک  دەقەکان، 

جۆرى فەتواکە بەجێ دەهێڵن و دروست ئەکات.
الموقعین(  )اعالم  کتێبی  لە  قەیم  ئیبن  پێشەوا 
فەرمویەتی: موفتى و حاکم ناتوانن فەتوا بدەن و 
حوکم بکەن بە تەواوى و دروستى تا شارەزا نەبن 

لە دوو جۆر تێگەیشتن: 
یەکەم: فیقهى واقیع و رۆژگار. دووەم: چی واجب 

و پێویستى ئەوکات و وەختەیە کە ئەنجام بدرێت.
رێگەى  لە  دەبێت  تەواو  و  تەندروست  موفتى 
ئەم دوو جۆرە لە تێگەیشتن هەوڵ بدات و بگاتە 
ناسینى بڕیارى تەواو لەمەڕ ئەو بابەتە. بە درێژایی 
رۆژگار  واقیعى  لە  دوور  موفتییەک  هەر  مێژوو 
فەتواکانى  دابێت،  فەتواى  خۆى  سەردەمى  و 
کاریگەرییان نەبووە، زۆر ئیعتیباریان پێ نەکراوە. 
هاوسەنگى  هەوڵبدات  هەمیشە  موفتى  دەبێت 
دروست بکات لە نێوان فەتوا و واقیعى کۆمەڵگەکەى، 
بە مەرجێ پێیچەوانەى دەقێکى شەرعى نەبێت لە 

قورئان و سونەى سەحیح.
خاڵ: دەوترێت بە گوێرەى کات و شوین فەتوا 
دەگۆڕێ، بەاڵم کەم نین ئەوانەى لە دووتوێ کتێبە 
فیقهییەکانى سەردەمى زوو فەتوا بۆ پێشهاتەکانى 
سەردەم دەدۆزنەوە، زۆرجاریش ئەمە دەمارگیرى 

فەتوا پێویستییەکى شەرعى و مرۆییە

;
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فەتوادان لەو ئەرکە گشتییانەیە کە ئوممەتى ئیسالمى 
پێویستى پێیەتى بۆ روونکردنەوەى چەمکە ئایینى و 

کێشەکانى ناو کۆمەڵگا

;
لەوبارەوە  تۆ  رای  بەرهەمهێناوە،  توندڕەوی  و 

چییە؟
د. ئەحمەد شافعی: بەڵێ فەتوا گۆڕانکارى دێت 
و  ژینگە  و  کات  و  شوێن  گۆڕینى  بە  سەریدا،  بە 
خەڵک و کەسەکان لەو دەقانەى کە )ظنی الداللە(ن. 
وەک وتراوە: )الفتوى تتغیر بتغیر الزمان، والمکان، 
والشخص، والبیئة(، بۆ نموونە ئیمامى شافیعى کاتێك 
عێراق بەجێدەهێڵێ و بەرەو میسر تەشریف دەبات، 
لێیان  داونى  عێراقدا  لە  فەتوایانەى  ئەو  زۆربەى 
پەشیمان دەبێتەوە، جارێکى تر بە ئیجتیهادى تازە و 
فەتواى نوێوە دەست پێدەکاتەوە، هەربۆیە فەتواى 
)قەدیم( و فەتواى )جەدید(ى هەیە، چونکە ژینگەى 
میسر جیاوازە لەگەڵ عێراق، حەڵکەکەشی جیاوازە، 

شێوازى بیرکردنەوەى ژیانیان زۆر جیاوازە.
دەربارەى ئەوەى کە ئەو موجتەهیدە گەورانە 
سەردەم،  پێشتهاتەکانى  بۆ  کردووە  ئیجتیهادیان 
لێ  دەمارگیری  یا  توندوتیژى  هەیە  وا  جارى 
ئەو  هەموو  وەک  موفتیش  ڕاستە  دەکەوێتەوە؟ 
لەو  یا  بکات،  هەڵەش  دەگونجێ  مرۆڤە،  خەڵکە 
بابەت و مەسەلەدا نەیپێکا بێت، جارى واش بووە 
دەمارگیرى لەالیەن شوێنکەوتووانى مەزهەبێکەوە 
کێشەى ناوەتەوە و سەرى کێشاوە بۆ ڕق و کینە 
کەمى  ئەنجامى  لە  ئەمەش  توندوتیژى.  پاشان  و 
لەسەر  تێگەیشتنیان  بەرامبەر  خەڵکە  ڕۆشنبیرى 
پەیدابوونى  مێژووى  درێژایی  بە  مەزهەبەکانیان. 
مەزهەبەکانى فیقهى ئیسالمى هەندێجار ئەم جۆرە 

بیرکردنەوە و هەڵسوکەوتانە هاتۆتە ئاراوە.
و  باش  رۆشنبیرییەکى  بە  پێویست  بۆیە 

فیقهى  لەگەڵ  مامەڵە  چۆن  کە  هەیە،  بەردەوام 
و  ئیجتیهاد  و  تەقلید  بڕواننە  چۆن  بکەن،  ئیسالمى 
موجتەهیدە گەورەکان، ئەرێنی و نەرێنی تەقلید چییە، 

سەرمەزهەبەکان خۆیان چۆن دەڕواننە ئەم ئیشە.
بێئاگایی  بۆ  ئاماژەیە  فەتوا  بوونى  ئایا  خاڵ: 
موفتی  ئایینەکەیان،   کاروبارى  لە  موسڵمانان 
فەتوایان بۆ بدات و رێنمونیان بداتێ لە کاروبارى 

ئایین؟
ئاشکرایە هەموو  و  ئەحمەد شافعی: ڕوون  د. 
فەرموودە  و  قورئان  دەقەکانى  لە  ناتوانێ  کەس 
تێبگات، دەبێت بەردەوام کەسانیک هەبن لە هەموو 
بەشێوەیەکى  ئاینییەکان  چەمکە  شوێنێک  و  کات 

جوان و تەندروست رۆشن بکەنەوە بۆ خەڵکى. 
لە  و  دواى رۆژ و ساڵ  لە  رۆژ  تایبەتیش  بە 
دواى ساڵ چەندەها شتى نوێ و مامەڵەى تازە پەیدا 
دەبن، بەتایبەتى لەم چەرخى تەکنەلۆژیا و زانست 
و عەولەمەیەدا، کە جیهان وەک گوندێکى بچووکى 
لێ هاتووە. هەموو ئەو شتانە پێویستیان بە وەاڵمى 
تازە و نوێ هەیە، بۆ ئەمەش بەردەوام پێویستمان 
لە  ئیسالمییدا، دەبێت  فیقهى  لە  نوێگەرى هەیە  بە 
هەموو کات و شوین و جێگەیەکدا ئەوەندە کەسانى 
بوارى  لە  هەبن  تایبەتمەند  و  پسپۆڕ  و  شارەزا 
شەریعەتدا بەتایبەتتر لە بوارى فیقهى ئیسالمی و 
و  پرسە شەرعى  ئەو  هەموو  وەاڵمگۆى  تا  فەتوا 
پێشهاتە نوێیانە بن، تا خەڵکى سەرى لێ نەشێوێ 
و بزانێ کامە حەاڵڵ و رێگەپێدراوە، کامەش حەرام 

و قەدەغەیە و رێگەى پێنەدراوە.
فەتوا  پێکرد،  ئاماژەمان  پێشتر  وەک  هەربۆیە 
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پێویستییەکى ئایینى مرۆییە، پێویستە وەک فەرزى 
شوێنێک،  و  رۆژگار  و  چەرخ  هەموو  لە  کیفایە 
خەڵکى  بۆ  شەرعییەکان  چەمکە  هەبن  کەسانێک 
راڤە بکەن و وەاڵمى پرسە شەرعییەکان بدەنەوە.

خاڵ: ئەوەى لە ئەمڕۆدا تێبینى دەکرێت فەتواى 
یان  فەتواى هاوردە،  پێی دەوترێت  ئینتەرنێتە، کە 
لە ڕادیۆ و تیڤییەکانەوە زانایانى ئایینى راستەوخۆ 
فەتوا دەدەن لە بوارە جیاوازەکان، ئەمە حاڵەتێکى 
مەترسیدارە،  ئەگەر  یان مەترسیدارە؟  تەندروستە 

مەترسییەکەى چییە؟
د. ئەحمەد شافعی: ئەم پرسیارە زۆر گرنگە و 
جێگەى هەڵوێستەکردن و تێڕامان و لەسەر وەستانە، 
زانایانى  ژیانى  لە  کار  مەترسییدارترین  چونکە 
ئایینیدا بابەتى فەتوا و ئاڕاستەکردنى خەڵکییە بۆ 
حەاڵڵ و حەرام، دروست و نادروست، ڕێگەپێدراو 
و رێگەپێنەدراو. ئەم بابەتە بەرپرسیاریەتى دونیایى 
هەیە و هەم بەرپرسیارێتى دواڕۆژ، بە بەهەشت و 
ئەمانە هەمووى  بە چاک و خراپەوە،  دوزەخەوە، 

لەژێر رەحمەتى فەتواى زانایانە. 
و  ئاڕاستە  شێوەیەک  چ  بە  ئەوەیە  گرنگ 
ڕێنموونییان دەکات، کە خزمەت بە ئایین و خەڵک 
ئاسایشی  و  ئاسوودەیی  و  نیشتمان  و  خاک  و 
و  یەکڕیز  کۆمەڵگایەکى  تا  بکات،  کۆمەڵگا  و  تاک 
ناکۆکى  لە کێشە و  تەبا و خۆشەویست و دوور 
زانایان  فەتواى  هەمیشە  بێت،  دووبەرەکى  و 
یا  راستەوخۆ  کاریگەرى  مێژوو،  درێژایی  بە 
ناڕاستەوخۆى بووە لەسە بیر و کار و رەفتار و 

هەڵسوکەوتى تاک و کۆمەڵ.
ئەو کەسەى دەیەوێ لە گۆڕەپانى فەتوا ئەسپی 
خۆى تاودا، ئەبێت زۆر هەستیار و وریا و ژیر و 
بیرتیژ بێت لە بڕیاردان و دیاریکردنى چاک و خراپ، 
حەاڵڵ و حەرام، وریاى هەموو ئەو پێشهاتانە بێت 
کە لە دونیا و دواڕۆژدا رووبەڕوویان دەبێتەوە بە 

هۆى فەتوادانییەوە.
فەتوایە  مەترسیدارى  و  گەورەیی  لەبەر 

لەسەر  خوای  )درودی  خۆشەویست  پێغەمبەرى 
أجرؤکم  الفتیا  على  )أجرؤکم  فەرموویەتى:  بێـ( 
على النار( واتە: )ئەوانەى بوێرى فەتوادان دەکەن 
بەبێ زانست و زانیارى ئەوە بوێرى چوون بۆ ناو 
ئاگریان کردووە(. پێشەوا ئیمام مالیک دەیفەرموو: 
پرسیارێک  هەر  وەاڵمى  دەیەوێ  )هەرکەس 
بداتەوە، پێش وەاڵمەکەى با نەفسی خۆى بەراورد 
بکات لە نێوان بەهەشت و دۆزەخ، پاشان چۆنیەتى 
پرسیارەکە  وەاڵمى  ئەوکات  لێی،  رزگاربوونى 
بداتەوە(. هەروەها سوفیانى سەورى فەرموویەتی: 
ئەوانه ن  فەتوادان،  لەسەر  )ئەوانەى زۆر سوورن 
پێشەوا  پێیە(.  کەم  زۆر  زانیارییان  و  زانست  کە 
مالیک جارێک نزیکەى پەنجا پرسیاریان لێ کرد، لە 

زۆربەیاندا فەرمووى: نازانم.
هاوەاڵنى پێغەمبەر )درودی خوای لەسەر بێـت( 
هەروەها شوێنکەوتوان، دواتریش گەورە زانایان، 
بکرایە  لێ  پرسیاریان  هەرکات  بوو  خۆش  پێیان 

یەکێکى تر وەاڵمى بدایەوە لەجیاتی ئەم.
فەتوادانە  هەموو  ئەم  هەیە،  ئێستا  ئەمەى 
و  ڕادیۆ  و  تیڤى  و  کۆمەاڵیەتى  تۆڕە  رێگەى  لە 
رۆژنامە و گۆڤارەکان، بەڕاستى فەوزایە لە فەتوا، 
و سەرلێشێوانى خەڵکى  دڵەڕاوکێ  مایەى  بووه تە 
دروستە،  شت  فاڵنە  دەڵێت  یەکى  نەخوێندەوار، 
دەڵێت  یەکێ  قەدەغەیە،  و  حەرامە  دەڵێت  یەکێ 
و  بیدعە  دەڵێت  ئەویتر  سونەتە،  کردەوە  فاڵنە 
گومڕاییە، خەڵکە گشتییەکە نازانێ بە گوێى کامیان 
بەتایبەتى  دروستە،  کامیان  ڕاستە،  کامیان  بکات، 
دەنگە  و  کێشە  هەیە  وا  جارى  مزگەوتەکاندا  لە 
سەردەکێشێ  هەندێجار  دەبێت،  دروست  دەنگ 
بۆ توندوتیژى و وشەى ناشیرین و نەخوازراو و 
پەالماردان، رۆحى عیبادەت و مەعنەویەت دەکوژێ.
زۆربەى  فەتوانین،  هیچیان  ئەوانە  بەڕاستى 
کەسەکانیش شیاوى فەتوادان نین، زیانیان زیاترە 

تا قازانج و سوودیان.
یا  تەلەفیزیۆن  لەیەک  هەر  هەیە،  وا  جارى 
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یەک رادیۆ دوو فەتواى دژبەیەک دەدرێت، ئەمڕۆ 
بەیانى  دروستە،  وتوویەتی  هاتووە  مامۆستا  ئەم 

کەسێکى تر دەهێنێ دەڵێت حەرامە و قەدەغەیە.
بۆیە داواکارم لە وەزارەتى ئەوقاف و یەکێتى 
الیەنە  بەتایبەتى  الیەنەکان،  هەموو  و  زانایان 
ئیسالمییەکان، زانایانى ئایینى بە گشتى، رێگە بگرین 
لەم جۆرە فەوزایە لە فەتوا و پرسە شەرعییەکان.

کۆمەاڵیەتییەکان  تۆڕە  و  تەلەفیزیۆن  و  رادیۆ 
شوێنى فەتوا و پەخشکردنەوەى فەتوا نییە.

دەبێت فەتوا بگێڕینەوە بۆ ئەهلى تایبەتى خۆى، 
فەتوادان کار و ئەرکێکى قورس و گرانە کە دەبێت 
لە  بگرێت  ئەستۆ  لە  بەرپرسیاریەتە  ئەو  هەموو 

دونیا و دواڕۆژدا کە ڕووبەڕووى دەبێتەوە.
فەرموویەتى:  عەجالن(  كوڕی  )محەمەد 
)هەرکاتێک زانا بێ ئاگابوو لە وشەى نازانم، ئەوە 

خۆى رووبەڕووى مەرگ دەکاتەوە(.
کێشە ئەوەیە دەیان پرسیارى لێ دەکرێت پێى 
نەنگە بڵێ نایزانم، یا پسپۆڕیى من نییە، یا بچۆرە 
دەفەرموێت:  ئەسرەم  بەکرى  ئەبى  فەتوا.  لیژنەى 
)گوێم لە پێشەوا ئەحمەدى کوڕى حەنبەل بووە کە 
پرسیارى زۆریان ئاڕاستە کردووە، لە زۆربەیاندا 
ئاگادارى  لەکاتێکشدا  نایزانم،  فەرموویەتى 

زۆرێکیشیان بووە(. 
خاڵ: ئایا ئەرکى موسڵمانە پابەند بێت بە فەتواى 
زانایانەوە؟ لەکاتێکدا هەندێكجار فەتواى دژبەیەک 
ئەو  لەگەڵ  مامەڵە  چۆن  وادا  دۆخى  لە  دەبینرێ، 

فەتوا دژ بەیەکانەدا بکەین؟
د. ئەحمەد شافعی: ڕوون و ئاشکرایە جیاوازى 
بڕیارى  هەمیشە  )فەتوا و قضاء(،  نێوان:  لە  هەیە 
دادوەر )قاضی ـ حاکم( مولزیمە، واتە پابەندبوون 
واتە  نییە،  مولزیم  فەتوا  بەاڵم  پێویستە،  پێوەى 
ئازادە دەتوانێ پابەند بێت پێوەى دەشتوانێ پابەند 

نەبێت.
لە  جیاوازى  بابەتێکدا  و  مەسەلە  هەر  لە 
ڕاوبۆچوونى زانایان هەبوو، فەتوا ناتوانێ کێشەکە 

و  دادوەر  بڕیارى  بەاڵم  بکات،  بنەبڕى  و  نەهێڵێ 
قازى بنەبڕى کێشەکان دەکات، زانایان فەرموویانە: 
)فەتوا تەبلیغ و پێ ڕاگەیاندن و رۆشنکردنەوەیە، 

بەاڵم قەزا بڕیار و پابەند بووە پێوەى(. 
نییە  پێویست  فەتوادا  مەسەلەى  لە  هەربۆیە 
موفتى لە الیەن دەسەاڵتـ  حکومەتـ  ەوە دانرابێت 
بڕیاریان  حاکم  و  قازی  بەاڵم  دیارىکرابێت،  و 
دانامەزرێ و جێبەجێ نابێت تا لەالیەن حکومەتەوە 

بەشێوەى ڕەسمى و بڕیار دانەنرێت.
لەم سۆنگەیەوە رێدەکەوێت هەندێكجار فەتواى 

دژ بەیەک هەبێت، ئەمەش سروشتى نییە.
ئیمام  ئیمام شافیعى و  ئیمام مالیک و  پێشەوا 
شافیعى  ئیمامى  بوون،  زەمەنا  لەیەک  ئەحمەد 
ئەحمەدیش  ئیمامى  بووە،  مالیک  ئیمامى  شاگردى 
شاگردى ئیمامى شافیعى، لەگەڵ ئەوەشدا لە دەیان 
فەتوا و بابەتى جیاجیادا، بۆچوونیان زۆر جیاواز 

بووە.
بەاڵم ئەوەى گرنگ بووە لەو دۆخەدا ئەمەیە:

بۆ  نەکێشاوە  سەرى  ڕاجیاییان  هەرگیز  1ـ 
و  تەکفیر  و  لێخویندن  و  کینە  و  رق  و  دژایەتى 
تەفسیق و نیسبەتدانى یەکتر بە بیدعەچی، بەردەوام 
یەکتر  بۆ  دوعایان  و  خۆشویستووە  یەکتریان 
کردووە و رێزیان لە بۆچوونەکانى یەکتر گرتووە. 
ئیمام شافیعى لە شیعرێکدا دەربارەى پێشەوا ئەبو 

حەنیفە دەفەرموێ:
لقد زان البالَد ومن عليها 
إَماُم الْسِلمنَي أُبو َحِنيفة

بأحكاِم وآثاِر وفقٍه
ِحيَفة ُبوِر َعَلى الصَّ كآَياِت الزَّ

فما بالشرقني له نظرٌي
وال بالغربني وال بكوفه
نا أبدًا َعلْيِه ةُ  َربِّ َفَرْحَ

اِم َما ُقِرَئْت َصِحيفة َمَدى اأَليَّ
واتە: خاک و واڵت سەنگ و جوانى و قورسایی 
هەیە کە )ئەبوحەنیفە(ى تێدایە، بەهۆى بەرهەم و 
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و  بەڵگە  وەکو  کە  گەورەکەیەوە،  زانستە  و  فەتوا 
و  پەخشان  الپەڕەکان  لەسەر  )زەبور(  ئایەتەکانى 
درەخشانن، هاوتاى ئەو زانایە نییە، نە لە هەردووالى 
رۆژهەاڵت و نە لە هەردووالى رۆژئاواى جیهاندا، 
لەو  کە  ـ  نییە  عێراقیش  )کوفە(ى  شارى  لە  بگرە 
سەردەمەدا مەڵبەند و پێگەى گەورە زانایان بووەـ. 
میهرى خۆت  و  بەزەیی  و  خوایەگیان سۆز  دەى 
و  پایەدار  زانا  ئەو  بەرزى  گیانى  بەسەر  بڕێژە 
و  نووسین  رۆژگار  درێژایی  بە  کە  خواپەرستەدا 

الپەڕەکانى دەخوێنرێن.
گەورەیی  و  ڕێز  لە  بەمشێوە  سەیرکە 
حەنیفە(  )ئەبو  پێشەوا  باسی  خۆشەویستى 
دەکات. هەروەها پێشەوا ئەحمەدى کوڕى حەنبەل 
دەفەرموێت: )هەرکەس پەنجەکانى دەستى خامە و 
پێنووس و تێنووس بگرێت، بەجۆرێک لە جۆرەکان 

قەرزار و منەتبارى شافیعییە(.
کەس  )شەش  دەفەرموێت:  تردا  شوێنێکى  لە 
دوعاى  و  نزا  بەیانیدا  نوێژى  کاتى  لە  بەردەوام 

خێریان بۆ دەکەم، یەکیان شافیعییە(.
پرسیاریان لە پێشەوا شافیعى کرد لەگەڵ ئیمام 
)گەر  فەرمووى:  دەکەن؟  یەکتر  ئەحمەد سەردانى 
من سەردان و زیارەتى ئەحمەدى کوڕى حەنبەل 
ئەویش  ئەوەوەیە،  گەورەیی  هۆى  بە  ئەوە  بکەم 
سەردانى من بکات گەورەیی و ڕێزى خۆیەتى، لە 
هەردوو بارەکەدا گەورەیی و ڕێز هەر لەوەوەیە(.

ئەم گەورە پێشەوایانە لە چ جیهانێکى ڕۆحى و 
مەعنەوى و عیرفان و خۆشەویستى و برایەتى و 

دڵسۆزیدا بوون.
فەتوایان  کە  کاتێ  ئیسالم  پێشەوایانى  2ـ 
و  گەورە  خواى  رەزامەندى  ئامانجیان  داوە 
ئاراستەکردنى  و  پەیامەکەى  رۆشنکردنەوەى 
تەندروست.  شێوازێکى  بە  بووە  موسڵمانان 
هەرگیز بانگەشەیان بۆ الى بۆچوونەکانى خۆیان 
نەکردوووە و دەمارگیریان نەبووە، هەمیشە خەمى 
گەورەى خەڵکیان هەڵگرتبوو، هەربۆیە بوونە ڕابەر 
و پێشەنگ و پێشەوا، ئارەزووى هیچ پلە و پۆستى 

دونیایی و ماڵ و سامانیان نەبووە.
نەخۆشییەکى  مەزهەبی،  دەمارگیری  3ـ 
خۆت  بۆچوونەکانى  و  هەرخۆت  کوشندەیە، 
بەڕاست بزانی و خەلکانى تر بە هەڵە و الدەر و 
سەرلێشێواو، ئەم بۆچوونە هەمیشە دوور بووە لە 
پەیامى ئیسالم و بۆچوونى پێشەوایانى هەر چوار 

مەزهەبەکە.
جەرەوى(  عەبدولعەزیز  کوڕى  )حەسەن 
بووە  )بوخارى(  پێشەوا  مامۆستاى  و  شێخ  کە 
)لەگەڵ  دەفەرموێت:  شافیعى  دەفەرموێت، 
هەرکەسێک مونازەرەم کردبێت، حەزم نەکردووە 
ئەو کەسە بکەوێتە هەڵەوە، حەزم کردووە هەمیشە 
پاڵ  نەدرێتە  خەڵکانى تر خۆیان زانابن و زانست 

من و من بە خاوەنى نەزانرێم(. 
)رەبیع( فەرموویەتی: )پێشەوا شافیعى نەخۆش 
کەوت، منیش چووم بۆ سەردانى، باسی ئەو کتێبانە 
ئەم  خەڵکى  خوازیارم  فەرمووى  دایناون،  کە  کرا 
کتێبانە فێر ببن و بیزانن، هەرگیز نەدرێتە پاڵ من(.
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فەتوای سیاسی؛ 

جۆرو شێواز، لێكەوتەو دەرئەنجامەكانی

سكاریتانی
د.ئیدری

اورد. ماموستای زانكۆ 
تورا لەفیقهی بەر

لەدایکبووى 1977. دك

رووناكی.  دەزگای  گشتی  بەڕێوەبەری 
كوپری.  لەئاڵتون 

كراو له بواری فكری ئیسالمی.
خاوەنی سێ پەرتوكی چاپ

بەدڵ زۆر حەزم نەدەكرد لەم بابەتە بنووسم، چونكە بابەتێكە 
بابەتەكەو  ئاڵۆزی  بە هۆی  دەگەیەنێ ،  دڵم  بە  ئازار  ڕادەیەك  تا 
)دەوڵەتداری  لە  هەریەك  مێژووی  بۆ  درێژ  و  دوور  گەڕانەوەیەكی 
ئەمەوی و عەباسی و فاتمی و مورابتین و موحدین و مەمالیك 
و  دەگاتە عوسمانییەكان  تا  ئەندەلووسی  دەوڵەتی  و  ئەیوبی  و 
ئەمڕۆی جیهانی ئیسالمی(. بەردەوام حەزم كردووە قسە لەسەر 
نەكەم،  لەكەدار  موسوڵمانان  مێژووی  و  بكەم  ئیجابی  الیەنی 
ناچاربووم  كاریگەرییەكانی  و  بابەتەكە  پێویستی  لەبەر  بەاڵم 

لێكۆڵینەوەیەكی كورت لەسەر ئەم بابەتە بنووسم.
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 دیارە بابەتی فەتوای سیاسی گاریگەری یەجگار 
زورە لەگۆڕەپانی ئێستای سیاسی و ملمالنێیەكاندا، 
ئەمەش بۆ بەهێزی ئایین دەگەڕێتەوە، هەر بابەتیك 
زیاتر  گاریگەری  ببەستێ   ئایینی  بەدەقی  پشت 
دەبێت،  بۆیە هەركەس دەیەوێت بۆ خۆی بەكاری 
قسەو  ژیانە  ئایینی  ئەوەی  لەبەر  ئیسالم  بهێنی، 
ژیان،  جومگەكانی  هەموو  لەسەر  هەیە  فەتوای 
موسوڵمان  و  بەگشتی  مرۆڤەكان  سایكۆلۆژیەتی 
بەتایبەتی حەزی بەو كردارانە هەیە كەفەتوایەكی 
هەردوو  سۆنگەوە  لەو  بكات،  پشتگیری  شەرعی 
جۆری دەسەاڵتدارەكان، دادوەر و زۆردار، هەوڵی 
بۆ  پاڵپشت  بكەنە  سیاسی  فەتوای  دەدەن  ئەوە 
كارەكانی خۆیان، تاخەڵك بەئاسانی دەستەمۆ بێت 
لە  دەسەاڵتداران  ئەوەی  دوای  بڕیارەكانیان،  بۆ 
و  ستەم  بەرەو  الیانداو  خۆیان  تەواوی  ڕێڕەوی 
زوڵم ڕۆیشتن، دەنگی ناڕەزایی لەناو خەڵك بەرز 
بویەوە، دەسەاڵتداران ناچار بوون پەنا ببەنە بەر 
زانایانی ئایینی و فەتوای سیاسی بۆ پاڵپشتی كارە 
ناڕەواكانیان دەربكەن،  ئینجا لەكۆنەوە تا ئەمڕۆش 
ڕوبەڕووی  بەشێكیان  بەش،  دوو  بونەتە  زانایان 
بۆ  ناڕەوایان  فەتوای  بونەتەوەو  دەسەاڵتداران 
بەدەر  شار  و  بەندینخانە  كەوتونەتە  و  نەداون 
كراون)1(، بەشێكیشیان بونەتە زانای دەسەاڵتداران 
و جۆنیان ویستووە ئاوا فەتوای سیاسیان بۆ داون، 
تائێستاش ئەم جۆرە بەناو زانایانە هەر كاریگەری 
خراپیان هەیە، بونەتە پاڵپشتی حیزبە عەلمانییەكان، 
هەر جۆرە فەتوایەكیان پێویست بێت بۆیان ئامادە 
تەئویل  بۆ  فەرمودەیان  و  ئایەت  دەیان  دەكەن، 
ئەمە  دوایی!  ڕۆژی  لەخوداو  ترسان  بێ  دەكەن، 
وای كردوە خەڵك ڕقی لەفەتوای سیاسی بێتەوە، 
ئەو زانایانەی بەم كارەش هەڵدەستن زۆر قێزەونن 
لەبەر چاوی خەڵك، زۆر جاریش دەبێتە كاریگه ری 

خراپیان له سەر دەعوەو ئایینیش ده بێت.

فەتوای سیاسی چییە؟
لێكۆڵینەوە  واتە  سیاسی،  فەتوای  بابەتی 
و  سیاسەت  مومارەسەی  نێوان  پەیوەندی  لە 
پەیوەندییەكانی بە دەقە ئاینییەكانەوە، ئینجا ئیجابی 
بێ  یان سلبی، یان دەتوانین بڵێین پەیوەندی نێوان 
ئایین،  زانایانی  لەگەڵ  دەسەاڵتدارەكان  و  حاكم 
كەواتە فەتوای سیاسی بەگشتی بڕیار یان كردارێكی 
كە  مولزەمە  دەكات  دەری  كەسەی  ئەو  سیاسییە 
حاڵەتە سیاسییەكە و دەقە شەرعییەكان بەیەكەوە 
زۆر  كارێكی  بۆیە  بكاتەوە،  ڕوونیان  و  گرێبدات 
بابەتەكانی  لە  سیاسی  فەتوای  بتوانین  ئەستەمە 
ڕاست  سیاسی  فەتوای  چونكە  بكەینەوە،  جیا  تر 
و  عیبادەت  بابەتەكانی  فەتوای  وەك  دروست  و 
معامەالت و بەشەكانی تری فیقهیە، ئەم بابەتانەی 
ئەمڕۆ كە بۆتە گرنكترین بابەتی گۆڕەپانی سیاسی 
هەیە،  سیاسی  فەتوای  بە  پەیوەندییان  هەموویان 
هەڵبژاردن،  بەحوكم،  گەیشتن  گۆڕانكاری،  وەك: 
ئاوەدانكردنەوە،  مرۆڤ،  مافی  نیشتیمانی،  ئازادی 
یەكسانی.....هتد.  مەدەنیەت،  گشتی،  بەرژەوەندی 
بۆیە ناكرێ  موفتی خۆ لەم بابەتانە دوور بگری و 

فەتوایان لەسەر نەدات.

سەرچاوەی دەركردنی فەتوای سیاسی
فەتوای سیاسی پەیوەندی ڕاستەوخۆی بەدوو 
لە  ئەوەتە  یان  هەیە،  دەرچونەوە  سەرچاوەی 
قەراری  مەوقیعی  لە  سەربەخۆ  سەرچاوەیەكی 
بە  پەیوەندی  ئەوەتا  یان  دەردەچێ،   سیاسی 
قەراری سیاسییەوە هەیە، پەیوەندیەكەش بە دوو 

جۆر دەبێ :
فەتوای  سەرچاوەی  پەیوەندی  یەكەم:  جۆری 
سیاسی بە قەراری سیاسی، بۆ ئەم جۆرەیان دەبێ 
بگەڕێینەوە بۆ سەردەمی پێغەمبەر )صلی الله علیە 

وسلم(، یان ئەوەتە دوای ئەم كاتەیە.
الله  )صلی  بوو  پێغەمبەر  لەسەردەمی  ئەگەر 
علیە وسلم(، ئەمەیان پەیوەندی بە گوفتار و كردار 
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ئەگەر  ئەمەشیان  هەیە،  پێغەمبەرەوە  تەقریراتی  و 
وەحی بوو ئەوە وەك سیفەتی پێغەمبەرایەتی )صلی 
الله علیە وسلم( دەردەكەوێ،  ئەگەر بەسیفەتی خیبرە 
كاتەی  لەو  بوو  بۆچوون  و  ڕەئی  و  تەجروبە  و 
پێغەمبەر )صلی الله علیە وسلم( پرس و ڕاوێژی لەگەڵ 
دەوڵەتداری  سەركردەیەكی  وەك  دەكرد  هاوەاڵن 

سوودی لەپسپۆڕی هاوەاڵن وەردەگرت)2(. 

فەتوای سیاسی سەربەخۆ:
ئەمجۆرە فەتوایەی لەپێشدا باسمانكرد، دەكرێ  
بڵێین پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە مەوقیعی بڕیارەوە 
دەوڵەت  دامودەزگای  و  دەوڵەت  بەتەواوی  هەیە، 
دەری دەكات. بەاڵم فەتوای سیاسی سەربەخۆ جگە 
شێوازی  بە  زانایەك  كۆمەڵە  یان  تاك  لەدەوڵەت، 
سەردەمیانەی  شێوازە  ئەو  وەك  جەمعی،  دەستە 
یان  كۆمەڵ...(  دەستە،  )مجمع،  ناونراوە  ئیستا 
ناوێكی تر دەری دەكات، ئەمجۆرە فەتوایانە  هەر 
دژایەتی  و  دوژمنایەتی  شێوازی  هەیە  وا  جاری 
وەردەگرێ ،  دەوڵەت  و  دەسەاڵتدار  بەرامبەر 
دوو  ئەم  ئامۆژگاری،  شێوازی  هەیە  واش  جاری 
قەبوڵی  یان  سوڵتانەكان  دارو  دەسەاڵت  جۆرەش 
دەكەن، یان ئەوتا زور بەتوندی دژی دەوەستنەوە، 
لەم  هەیە  جیاوازیان  بۆچونی  دووجۆر  زانایانیش 
دەسەاڵتداران  دەرگەی  بچێتە  زانا  ئایا  بارەیەوە، 
بابەتە  لەبارەی  فەتوایان  و  بكات  ئامۆژگاریان  و 
سیاسییەكان  بۆ دەر بكات، یان دژیان بوەستێتەوە: 
دەرگای  بەر  بچێتە  نابێ  دەڵێن  ئەوانەی   -
دەسەاڵتداران، ئیمامی غەزالی دەفەرمووێت: )َقاَل: 
َأَبا  َيا  اْلِفَتِ  َمؤاِقُف  ؤَما  ِقيَل:   ، اْلِفَتِ  ؤَمؤاِقَف  اُكْم  ِإيَّ
ِ؟ َقاَل: َأْبؤاُب ااَلَُمَرا ء، َيْدُخُل َأَحُدُكْم َعَلي ااَلَِمرِي  َعْبِد اللَّ

ُقُه ِباْلَكِذِب ؤَيُقوُل َما َلْيَس ِفيِه()3(. َفُيَصدِّ
- بەشی دووەم ڕایان وایە نابێ لە دەسەاڵتداران 
دووربكەویتەوە و لە فەرمانیان دەرچی و پشتیان 
و  فەتوا  لەڕێی  بەردەوام  دەبێ  بەڵكو  بكەی،  تێ  
ئەوەش  لەگەڵ  بكەی،  ئامۆژگاریان  تێكەڵبونیان 

جاری وا هەیە لە كردەوەكانیان ڕازی نەبوون و 
بەدڵیان نەبووە، لەوانە ئیمامی مالك: ئەبو زوهرە 
قتال  عن  سئل  )عندما  دەفەرمویت:  بارەیەوە  لەو 
الخارجین علی الخلیفة، فقد قال قائل: أیجوز قتالهم؟ 
فقال: إن خرجوا علی مثل عمر بن عبد العزیز، فقال: 
ظلم  من  الله  ینتقم  دعهم  فقال:  مثله،  یكن  لم  فإن 

بظالم، ثم ینتقم من كلیهم)4(.
لە نێو ئەم دوو بۆچوونە، ڕایەكی تر هەیە دەڵێن 
نابێ بەهیچ شێوازێك موفتی فەتوا بدات لەدەرەوەی 
ئه نصاری  زكریای  ئه بو  دەوڵەت،  و  دەسەاڵتداران 
َأْهَل  َيْسَأَل  َأي  َيْبَحث  َأْن  َماِم  ِلْلِ )ؤَيْنَبِغي  دەفەرمویت: 
ْن َيْصُلُح ِلْلَفْتؤي ِلَيْمَنَع من  اْلِعْلِم اْلَْشُهوِريَن ف َعْصِرِه َعمَّ

ُدُه ِباْلُعُقوَبةعلي اْلَعْوِد)٥(. اَل َيْصُلُح هلا منها ؤَيَتؤعَّ
بۆچونە  بەم  لەزانایان  زۆر  بەشێكی  دیارە 
سەربەخۆیی  دەبێ  زانا  دەفەرموون  نین,  ڕازی 
خۆی بپارێزێ  و بەتەواو خۆی یەكال بكاتەوە بۆ 
قەناعەت و بڕوا بوون بەدەلیلی شەرعی و دووربێ  

لەگاریگەری دەسەاڵتدار و هەر پاڵنەرێكی تر.
فەتوای گروپ و كۆمەڵەی سیاسی و فكری

فەتواو  لەشێوازی  دووەمە  جۆری  ئەمە 
سەرهەڵدانی دەستە و تاقم و تاكە تاكەی بیرمەند, 
دەردەكەن،  فەتوا  خۆیان  لەشوێنی  كەس  هەر 
دەستەو  كوچی  )41(ی  لەدوای   ( دەڵێت:  فەیومی 
بوون, هەر كەس و گروپێك  پەیدا  تاقم و گروپ 
موعتەزیلەو  شیعەو  وەك  دەدا،  فەتوای  خۆی  بۆ 
و  ئیمامی  بەسەر  دابەشبوون  شیعەش  خەواریج، 
و.... كیسانی  و  واقیفی  و  زەیدی  و  دوانزەییەكان 
خەواریجەكانیش بۆ ئەزاریقە و نەجدان و ئیبازی 
جاعیزە  و  واصیلە  بۆ  موعتەزیلەش  سەعالیبە،  و 
و..... ئەهلی سونەش بو ئەشعەری و كەالمی و... 
هەر یەك لەم ڕێڕەوانە دەیویست لە ڕێی فەتواوە 
بۆیە  بكات،  زال  دا  تر  بەشەكانی  بەسەر  خۆی 
بوو( فەتوای خوی  گروپێك خاوەن  و  بەش  هەر 
)6(، ئەم دابەشبونە وایكرد هەر حیزب و گروپ و 

بیرمەندێك فەتوای تایبەتی خۆی هەبێ .
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جۆرو بارودۆخی فەتوای سیاسی
سیاسیش  فەتوای  بارودۆخی  و  حاڵ  دیارە 
هەیە  فەتوامان  دەبینێ ،  بەخۆیەوە  جۆریك  چەند 
ڕاشكاوانە و ڕاستە و هیچ پێچ و پەنای تێدا نیە، وەك 
لەبارەی  الله علیە وسلم(  پێغەمبەر )صلی  فەتوای 
بڕیاردان لەسەر كوشتنی هاوبەشدانەرەكان با لە 
فەتوای عیزی  بن، هەروەها  دیواری كەعبەش  بن 
كوری عبدالسالم لەبارەی وەرنەگرتنی شایەتمانی 
هەروەها  وەزیر،  عوسمانی(  كوڕی  )فخرالدین 
نەكردنی  قبوڵ  لەبارەی  شیرازی  ئیمامی  فەتوای 
نوسراوی قازی خەواریجەكان.... و چەندان جۆری 
تری فەتوا كە بە ڕاشكاوانە ناوی كەس و شوێن 

و جۆریان تێدایە.
ناڕاستەوخۆ  سیاسی  لەفەتوای  تر  جۆرێكی 
بە  ناوەڕۆكدا  لە  دەكەوێ ،  دەر  شاراوە  و 
مانای  دەفامریتەوە،  لێ  وای  مەجازی  شێوازی 
تێگەیشتن  و  تەئویلكردن  بە  وەردەگیرێ ،  لێ 
الله  )صلی  پێغەمبەر  فەرمودەكانی  و  لەئایەتەكان 
لەبارەی  مالیك  ئیمامی  فەتوای  وەك  وسلم(  علیە 

نەكەوتنی تەاڵقی زۆرلێكراو.
 

فەتوای سیاسی چۆن ڕێكدەخرێت؟
سیستەمی  نەمانی  و  خەالفەت  ڕوخانی  دوای 
حووكم، تەواوی بەشەكانی ژیان شڵەژاوە و بۆتە 
فەوزا، بێگومان فەتواش بێبەش نییە لەم فەوزایە، 
بوونی  لەبەر  كەوتووە،  بەر  شێری  پشكی  بەڵكو 
بەرژەوەندی تاك و حیزب و گروپ و زیادبوونی 
پەیوەندی هەمەالیەنە و جیهانی عەولەمە و هەوڵدان 
لەوەش  جگە  ئیسالمی،  حووكمی  گەرانەوەی  بو 
دروستكردنی  و  زلهێزەكان  دەوڵەتە  كاریگەری 
یان  ئیسالمەوە،  بەناوی  جیا  جیا  ڕەوتی  دەیان 
بیدعە..... سونەو  و  قورئان  و  سەلەفیەت  بەناوی 
دەسەاڵتدارانی جیهانی  و  بەتایبەتی سعودیە  هتد، 
هەرە  زۆربەی  سەدەیەكە  ماوەی  بۆ  عەرەبی 
و  دەسەاڵتداران  بەرژەوەندی  لە  فەتواكان  زۆری 

شانشینی  قسەی  دوا  بووە،  حاكمەكان  خزمەتی 
بەئاشكرا  سەلمان(  كوڕی  )محه مه د  سعودیە 
تەنها  ڕاگەیاند  وەهابیمان  )ڕەوتی  ڕایگەیاند: 
ئەوەی  بەهۆی  بوو()7(!!!  ئەمریكا  بڕیاری  بە 
بە  كرد  ڕەوتەی  ئەم  پشتگیری  دەوڵەتی سعودیە 
نامیلكەی  سەرمایە و پارەیەكی زۆر، بە ملیونەها 
نارد،  ئیسالمی  جیهانی  بۆ  فەتوای سیاسی  لە  پڕ 
فەوزای  و  سیاسی  كردە  فەتوای  به یەكجاری 
نایەوە، بەشێك لەزانایانیش بەناوی ئیتاعەی ئەمیر 
ئیمانداران  ئەمیری  ئەمری  ژێر  لە  دەرنەجوون  و 
ئەم  شەپۆلە سیاسییەوە،  كاریگه ری  ژێر  كەوتنە 
دەسەاڵتداران  بەرژەوەندی  بەپێی  فەتوایانە  ئەم 
ڕەوتێكی سیاسی تەواوی وەرگرت، بۆیە ئێستا لە 
نێو كۆمەڵگادا ئەگەر فەتوا لەبواری سیاسی بدرێت 
دەستبەجێ  تێڕوانینی خەڵك بۆ فەتوایەكی جیاواز 
ڕوداوانە  ئەم  سیاسییە،  فەتوایەكی  گوایە  دەچێ  
وایكردوە مادام سیستەمێكی حوكمت نەبێ  ناتوانی 
بەئاسانی فەتوای سیاسی ڕێك بخەیت، تەنها ئەوە 
نەبێ  چەند پێشنیار و خاڵێكی بنەڕەتی باس بكەی، 
تا ئەم حاڵەتە لەبێژینگ بدەی، بزانی ئەم فەتوایە بۆ 
مەرامی سیاسی دراوە، یان فەتوایەكی ڕاستە تەنها 

پەیوەندی بەكاری سیاسی هەیە، لەوانە: 
لەبیری  1.  دورخستنەوەی فەتوای سیاسی 

تەسكی حیزبایەتی.
چەتری  لەژێر  زانایان  دووركەتنەوەی    .2

دەسەاڵتدار و كاربەدەستەكان. 
كەسی  تاكە  فەتوای  لە  دووركەوتنەوە   .  .3
و  جەمعی  دەستە  بەشێوازی  فەتوا  ڕێكخستنی  و 

دامەزراوەیی. 
لە  پسپۆڕ  بەكەسی  فەتوا  سپاردنی     .4
بوارە تایبەتیەكان، بەتایبەتی وەرگرتنی )تخصص( 

لەبوارەكاندا. 
دینداری  گرینگتر،  ئەوانەش  هەموو  لە   .5
علیە  اللە  )صلی  پێغەمبەر  وەك  ترسانە،  لەخوا  و 
وسلم( دەفەرموێت )َأْجَرُؤُكْم َعَلي اْلُفْتَيا َأْجَرُؤُكْم َعَلي 
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6. دووركەوتنەوە لەبەرژەوەندییە تایبەتییەكان. 
شیكردنەوەی  و  وردبونەوە  و  تێگەیشتن   .7

تەواو بۆ بابەتەكە. 
و  سیاسی  فكری  لەسەر  تەواو  هۆشیاری   .8

واقیعی سیاسی. 
9. خۆ یەكالكردنەوەی تەواو )التجرد(. 

بتوانێ   تا  موفتی،  ژیانی  فەراهەمكردنی   .10
گاریگەری كەس و حیزبی لەسەر نەبێ .

بۆ  فەتوای سیاسی  هێنانی  بەكار  هۆكارەكانی 
دەسەاڵتدارانی ستەمكار

دەسەاڵتدارە ستەمكارەكان پانتایەكی میژوویی 
دوور و درێژیان بەركەوتووە لەجیهانی ئیسالمی، 
بۆ ئەم ستەم كاریەی خۆیان هەوڵیانداوە چەندان 
هۆكاری ناوەكی و دەرەكی دروست بكەن، تا فەتوای 
لەو  هەندێك  دەربكەن،   بۆ  نادروستی سیاسییان 
سیاسی  فەتوای  دەركردنی  هۆی  دەبنە  هۆكارانە 
ئاماژەیان  كورتی  بە  ستەمكار  دەسەاڵتدارانی  بۆ 

پێدەكەم:
وەرگرتنی پارەو پوڵ و خۆدەرخستن.  -1

نەزانی و ناشارەزایی بە زانستی شەرعی   -2
و گەورەیی مەكانەتی فەتوا.

دەمارگیری قەومی و حیزبی كوێرانە.  -3
ئەم  بەرپرسیاریەتی  بە  نەكردن  هەست   -4

كارە گەورەیە.
ترسناكەكانی  زیانە  لە  نەبونەوە  ورد   -5

فەتوای سیاسی و لێكەوتە خراپەكانی.
ڕازیكردنی زاڵم و ستەمكار و كافران.  -6

خۆ فرۆشی و بەكارهێنانی دین بۆ ژین.  -7
دەرئەنجام:

بابەتێكی  چارەسەری  لێكۆڵینەوەیە  كورتە  ئەم 
ناكات،  فراوان  و  هەمەڕەهەند  و  هەمەالیەن  ئاوا 
تەنها ئەوە نەبێت بەرچاوڕوونییەكە بۆ ئاگاداربوون 
لە بابەتی فەتوای سیاسی، ئایا بونی هەیە یان نا؟ 
نا؟ دەقە شەرعییەكان قسەیان هەیە  یان  جیاوازە 

شەرعی  پێوەری  سیاسییەكان؟  ڕووداوە  لەسەر 
بۆچی  جۆرە؟  چەند  چییە؟  سیاسی  فەتوای  بو 
ئەم بابەتە بەكار دێت؟ پێوەری ڕاست و دروستی 
بۆ چارەسەری  بەهەرحاڵ  چیە؟.  فەتوای سیاسی 
و  كیان  دەبێ  دروست  بەپێوەری  بابەتی سیاسی 
حكومەتێك هەبێ بەپێی پسپۆری لیژنەو دەستەی 
زانایان ڕابسپێرێ ، حكومەتیش باڵپشتی فەتواكانیان 
بكات، لەئێستادا نمونەیەكی زیندوو هەیە، حكومەتی 
سودان لیژنەیەكی 50 كەسی پێكهێناوە بۆ فەتوادان، 
دەرچونی  دوای  دەكات،  پشتگیریان  حكومەت 
موصادقەی  لەوێ   و  پەرلەمان  دەیبەنە  فەتواكە 
لەسەر دەكرێ  و لەدامودەزگاكان كاری پیدەكرێت، 
لەمێژوی ئیسالمی سەردەمێك هەبووە دامودەزگای 
وەقف تەواوی ژیان و گوزەران و پێداویستی زانا 
و قوتابیانی شەرعی و تەنانەت مزگەوت و دەیان 
دامودەزگای فەتوا و شوێنە ئاینەكانیشی گرتووه تە 
ئەستۆ، ئەمە وایكردبوو زانا و دامودەزگاكان تەواو 
بووە  ئەمە  بگێڕن،  خۆیان  رۆڵی  و  بن  سەربەخۆ 
چارەسەر، بەاڵم لەواڵتێكدا زانایان دابەشبن بەسەر 
كۆنترۆڵ  چۆن  عەلمانییدا  و  ئیسالمی  ئەحزابی 
دەكرێن و یەكدەنگی لێ  دروست دەبێ ، یان فەتوای 
دەدرێت،  سیاسیەكان  لەبوارە  دروست  و  راست 
ئەمە گرفتێك، گرفتێكی تر بەڕای بەندە لەهەرێمی 
بەحیزبی  ئایینیەكان  دەزگا  زۆربەی  كوردستان 
كراون، ناتوانن بێالیەنی لەفەتوای سیاسی بپارێزن، 
پسپۆڕیش  و  شارەزایی  نەبونی  و  زانست  كەمی 
لەبواری فەتوا، بەتایبەتی لەرووداوە سیاسییەكان 
سیاسییە  فەتوا  زۆربوونی  تری  گرفتیكی 
ناواقیعییەكانە، تا ئەم حاڵەتانە بەردەوام بن فەتوای 
ناراستی سیاسیش هەر بەردەوام دەبێت، هەر كات 
ئەم حاڵەتە چارەسەر كرا، خاڵەكان فەراهەم كران، 
بەتایبەتی  پاراست،  خۆیان  سەربەخۆیی  زانایان 
لەڕووی مادییەوە، ئەو كات ناچنە ژێر كاریگەری 
ڕێڕەوی  سیاسی  فەتوای  و  دەسەاڵتدارێك  هیچ 

خۆی وەردەگرێت .
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په راوێزه كان:

وەك: ئیمام احمدی كوری حەنبەل و عزی كوری عبدالسالم و   -1
ئیبن تەیمیە...

نیوەی  ویستی  وسلم(  علیە  الله  )صلی  پێغەمبەر  وەك:   -2
سعدی  ئەحزاب،  لەغەزوەی  هاوبەشدانەران  بداتە  مەدینە  بەروبومی 
ئەوە  وەحییە  ئەگەر  گوتیان:  عوبادە  كوری  سعدی  و  موعاز  كوری 
گوێڕایەڵی دەكەین، ئەگەر ڕەئی و بۆچوونە، ئێمە ئەوە قبوڵ ناكەین و 
تەنها شمشیریان پێ  دەدەین. هەروەها فەتواكەی پیغەمبەر )صلی الله 
علیە وسلم( لەفەتحی مەككە بۆ كوشتنی كومەڵێك لەهاوبەش دانەران. 
ئەمانە فەتوای سیاسی بوون. بڕوانە: فتح الباری شرح صحیح البخاري، 

ج18 – ص11. هەروەها – ج7 – ص400.
بروانە: احیا ء علوم الدین ، ج2 – ص181.  -3

مالك حياته وعصره أراؤه الفقهية لمحمد أبو زهرة، دار الفكر   -4
العربى، ص52 – 53.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا االنصارى، )ج4/   -5
ص283(.

بروانه : علماء في وجه الطغيان، د. محمد بن ابراهيم الفيومي،   -6
الموسسة العربية للنشر، رقم )79(، ص143–146.

چاوپێكەوتنی محمد بن سلمان لەگەڵ واشنتۆن پۆست.  -7
سنن الدارمي )1/ 259(.  -8
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فەتوا لەنێوان 

ئامانجە ڕەواكانی شەریعەت و

ئاوێتەكرنی بەملمالنێ سیاسییەكان

نمەجید
ەورەحما

كامەرانئ
.د.

له   دكتۆرا   بڕوانامه ی  هه ڵگری  سلێمانی،   )1973( له دایكبووی 

ه ره  له زانكۆی سلێمانی 
زانسته  ئیسالمییه كان. پرۆفیسۆری یاریده د

سه رۆك به شی بنه ماكانی ئایین له كۆلێجی زانسته  ئیسالمیه كان.
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ژماره )17(
حوزەیرانى 2018

بەناوی خودای بەرزی بێ هاوتا
دلۆڤان،  ئافرینەری  بۆ  پایان  بێ  سوپاسی 
دووردی بێ سنوور بۆ سەر گیانی پاكی پەیامبەری 
سەرداری هەردوو جیهان و بۆ سەر گیانی یارو 

یاروەرانی تا ڕۆژی دوایی.
ئامانجە  بە  ئیسالم  پیرۆزی  ئایینی  كاتەی  لەو 
مرۆڤ دۆستی و ژین پارێزەكەیەوە هاتە نێو كایەی 
ژیان، مەساری ژیانی مرۆڤەكانی بەڕێژەیەكی بێ 
وێنە وەرچەرخان، لەنەزانینەوە بۆ زانین،و لەڕق و 
كینەوە بۆ دۆستایەتی، بگرە لەدوڕندەیی وەك زیندە 
بەچاڵكردنی مندااڵن بۆ نازهەلگرتنیان و ڕێزگرتن 
لە ژنان و مامەڵەكردنیان وەك تەواوی مرۆڤەكان، 
و  بەپاراستن  دەرهەق  زێڕینەكانی  فەرمانە  بە 
دڵنەوایی كردنی هەژارو كۆیلەو بێ نەوایان و بێ 
ئیسالم  دەمەوە  لەو  ئیتر  دایەوە،  دەنگی  باوكان 
بابەتێكی  هەر  لەمەڕ  پرسیارەكان  ڕووگەی  بووە 
لەهەرسه ردەمێك  پرسیارگەلێك  و  هەنووكەیی 
ئەویش  مرۆڤایەتی.  ژیانی  لە  بووبێتەوە  قوت 
تاسێبەری نوورانی پەیامبەرەكەی )دروودی خوای 
بۆخۆی  كێشابوو،  ژیان  بەسەر  باڵی  بێ(  لەسەر 
دەروازەی سەرەكی وەاڵمی پرسیار و كردنەوەی 
شادەماری  بەهەردوو  بوو،  گۆڵەكان  و  گرێ 
سەرچاوەی سەرەكی پەیامی ئایین نیگای ڕاستەخۆ 
فەرموودەكانی  پیرۆزو  )قورئانی  ناڕاستەوخۆ  و 

پەیامبەر )دروودی خوای لەسه ر بێ(.
بەسۆزو  پسپۆڕو  زانایانی  ئەویش،  لەدوای 
سەرڕاست و بەئەمەكی ئوممەت، شانیان دایە بەر 
پارێزبن  هاوسەنگ  توانیان  سەنگینە،  كارە  ئەو 
لەنێوان ئامانجە ڕەواكان و بەرژەوەندییە بااڵكان، 
زۆرتر  بابەتێك  ئالێرەوە،  خاوگیری.  و  پەڕگیری 
سەر  وێردی  بووە  ناوی  موسوڵمانان  لەژیانی 
ڕووبەڕووی  ئاریشەیەك  هەر  لەكاتی  زاران، 
گرۆهی بڕواداران دەبووەوە، باسی دەهاتەوە نێو 

باسان ئەویش بریتی بوو لە فەتوا.
ژیانی  لەسەراپای  ووشەیە  ئەم  بێگومان 

موسوڵمانان، لەهەموو چەرخ و چاخێك، لەتەواوی 
كەم  پێگەیەكی  ئاوەدانییەك،  شاروچكەو  شارو 
ئەو  هەمیشە  هەبووە،  بااڵی  شكۆیەكی  وێنەو 
ئاسۆ پڕ ئومێدە بووە، كە تەمومژەكانی تاراندووە، 

بەبەیان و ڕوونكردنەوە ئەفسووناوییەكانی.
بابەتەو هەڵوێستەكردن  ئەم  بۆ خستنە ڕووی 
لەمەڕ باسێكی فراوان و بەرینی وەك فەتوا كەچەندە 
بكرێت،  هەرچەند  دەبێت  ئاوكێشە،  پانوپۆڕو  بڵێی 
بدات،  لەباسەكانی  خۆی  پوخت  و  كورت  مرۆڤ 
بەسەر  دەیبینی  بەمشێوەی  هەوڵدراوە  هەربۆیە 
هەریەكەیان  دابەشكراوە،  سەرەكی  تەوەری  سێ 

ناوئاخنی تایبەت بە خۆی هەیە: پالنی نووسین:
تەوەری یەكەم: پێناسەو پێگەی فەتوا.

جێكەوتەكانی  و  مەرج  پایەو  دووەم:  تەوەری 
فەتوا و تێبینییەكان:

تەوەری سێیەم: فەتواو سیاسەت.
دەرەنجام و كۆتایی.

تێبینیەكی گرنگ: ووشەی زانا، بەزاراوەی ئەم 
توێژینەوە، زیاتر مەبەست لە موفتی و موجتەهیدە 
دەزانین  كەهەمووان  ئەمڕۆ  بەزاراوەی  نەك 

مەبەست لە زانا كێیە.

تەوەری یەكەم: پێناسەو پێگەی فەتوا
پێناسەی فەتوا: 

فتیا( عەرەبیە،  لەبنەڕەتدا وشەی فەتوا )فتوی، 
لق  چەند  فراوانە،  تاڕادەیەك  زمانەوانیەكەی  واتا 
زۆری  شیكردنەوەی  ئااڵندووە،  لەخۆی  پۆپی  و 
دەوێ)1(، دەكرێت سەرجەم ماناكانی لەدوو واتای 

سەرەكیدا چڕ بكرێتەوە: 
دووەمیش:  بەیان،  ڕوونكردنەوەو  یەكەمیان: 
ئەگەر  دێت)2(.  بوون  نوێ  و  تەڕیی  به واتای 
سەرنج بدەیت ئەو دوو واتایە هەردووكیان مانای 
دەگەشێتەوە،  تێدا  بەهێزبوونیان  و  بوون  دڵنیا 
بەرامبەرن،  وشك  و  تەڕ  نموونە  بۆ  چونكە 
بەهێزە،  تەڕ  درەختی  زیندووە،  و  بەهێز  تەڕ 
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لەمەڕ  ڕوونكردنەوەی  ئەوكەسەی  هەرچۆن 
هەر بابەتێك بۆ دراوە دامەزراوتر و جێگیر ترە 
واتایە  دوو  ئەم  تریشەوە  لەالیەكی  تر،  لەوانی 
بەتەواوی ئاوێتەی مانا زاراوەییەكە دەبن، چونكە 
موستەفتی  موفتییەوە،  وەاڵمی  و  فەتوا  بەهۆی 
و  دەبێت  بەرچاوڕوون  و  بەهێز  پرسیاركار  و 

گومانی نامێنێت.

پێناسەی فەتوا لەزارەوەی زانایان:
بێگومان زانایانی پێشین خۆیان لەقەرەی پێناسەی 
فەتوا نەداوە)3( ، ئەمەش لەبەر بێ پێویستیان بووە 
بەپێناسە وەك زۆرێك لەزاراوەكانی تر، یەكەمین 
لەسنووری  كردبێت-  فەتوا  بۆ  پێناسەی  كەسێك 
زانیاری كەم و كورتمدا- راغبی ئەصفەهانی بووە، 
كە لەساڵی )502 كۆچی = بەرامبەر 1108 زاینی( 

كۆچی دوایی كردووە.
كە  كراوە،  فەتوا  بۆ  پێناسە  چەندین  پاشان 
كاتێكی  پروكێنەو  مرۆڤ  باسێكی  تاوتوێكردنیان 
زۆری دەوێت، بەكورتی دوو دیدگای جیاواز هەیە 

بۆ فەتوا كە لەپێناسەكانیشدا ڕەنگیان داوەتەوە:
فەتوادانیان  مافی  زانایانەی  ئەو  یەكەمیان: 
قەتیس كردووە تەنها لە موجتەهیدی ڕەهادا، ئەوان 
بەجۆرێك پێناسەی فەتوا دەكەن موجتەهید بوون 
چەشنە  بەم  پێناسانەی  لەو  دەدرەوشێتەوە،  تێیدا 
بزانرێت،  دروست  و  هاوسەنگ  بە  و  سازدراون 
بریتیە لە: فەتوا: »ڕوونكردنەوەی حوكمی شەرعییە 

بەبەڵگە بۆ كەسێك پرسیاری كردووە«)4(.
حوكمی  »ڕوونكردنەوەی  لە:  بریتیە  یاخود 
شەرعی بەبەڵگە بۆ ئەوكەسەی پرسیاری كردووە، 
بەپابەندكردن یاخود سەرپشك كردن«)5(، وشەی 
موجتەهید،  بۆ  ئاماژەیە  پێناسانەدا  لەم  بەڵگە 
و  هەڵهێنجان  توانای  زانایە  ئەو  دەبێت  ئاشكرایە 
فەرموودەی  و  قورئان  تێكستەكانی  تاوتوێكردنی 
هەبێت، كە ئەوەش لەتایبەتمەندیەكانی موجتەهیدە.

لەزانایانی  هەندێك  نیگەرانی  بۆچوونەش  ئەو 

بەمەرجی  سەبارەت  كه وتووه ته وه ،  لێ 
فەتوا  »ڕاگرتنی  دەڵێن:  موفتی  موجتەهیدبوونی 
تاپەیدابوونی موجتەهید، سەر بۆ ئاستەنگی گەورە 
ئەو  ئەوەیە،  دروست  بژاردەی  بۆیە  دەكێشێ، 
زانایەی وتەی ئیمامەكان دەگەیەنێ و دەیانگێڕێتەوە 
وتەی  تێگەیشتنی  توانای  دادپەروەربوو،  ئەگەر 
ئەوە  چاولێكەران)مقلد(،  بۆ  هەبوو  پێشەوایانی 

بەهەند وەربگیرێ، كاری پێ ڕایی بكرێت«)6(.
جگە  دەبینن  بەئاسایی  ئەوانەی  دووەم: 
لە  ئەمانیش  هەبێت،  فەتوای  لەموجتەهیدیش 
نادیدە گرتنە هەستی  ئەو  پێناسەكانیاندا بەسانایی 
»ڕوونكردنەوەی  فەتوا:  دەڵێن  وەك  پێدەكرێت: 
لەپرسیارگەلە  ئیشكالە  جێی  بابەتەیە  ئەو 
بەڵگەو  باسی  دەبینین،  وەك  شەرعییەكان«)7(، 
بورهان لێرەدا بوونی نییە. پوختەی قسە لێرە ئەوەیە، 
فەتوا بریتییە لەڕوونكردنەوەی حووكمی شەرعی بۆ 
كەسێ خوازیار و چاوەڕوانی ئەو ڕوونكردنەوەیە، 
موفتییەوە  بەخودی  پەیوەندی  زیاتر  )بەڵگە(  ئینجا 
گوزەراوە،  موسوڵمانانیش  لەژیانی  وەك  هەیە، 
ئیسالمی  زێڕینی  لەسەردەمی  چەرخ  چەندین 
تابەئەمڕۆ دەگات، مەرج نییە هەموو كەس توانای 

تێگەیشتنی بەڵگەی هەبووبێت.

    پێگەی فەتوا:
حووكم  ڕوونكردنەوەی  و  گەیاندن  فەتوایەك 
لەسایەی  بێت، موفتییەك  فەرمانە شەرعییەكان  و 
فەتوادا شكۆی گەیشتبێتە شوێنگرەوەی پەیامبەری 
دەڵێت)8(،  شاتبی  ئیسحاقی  ئەبو  وەك  خوا، 
دەكات  پەیامبەرەكەی  و  خوا  لەبری  واژۆ  بەڵكو 
ئیبنولقەیم گوتەنی)9(، بێگومان هەر ئەوەندە بەسە 
لە  موفتی  شكۆی  و  فەتوا  پێگەی  درككردنی  بۆ 
ئەو  تەواوی  لەوەی  جگە  ئیسالمییدا،  تەشریعی 
تێكستانەی باس لە گرنگی و پایەی زاناو شكۆیان 
فەموودەكانی  پیرۆزو  قورئانی  لە  چ  دەكەنەوە 

سەروەر تێكڕایان موفتی دەگرێتەوە.
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تەوەری دووەم: مەرجەكانی فەتواو 
موفتی:

و  ئاداب  و  موفتی  و  فەتوا  مەرجەكانی 
ئاكارەكان زۆرن، خودی فەتوا پێویستی بەڕوونی 
و تەواو تێگەیاندن و چەند مەرجی تر هەیە، بەاڵم 
لەسەر  زیاتر  قسەی  پێویستە  بوار  كەمی  لەبەر 

مەرجەكانی خودی موفتی بكرێت.
مەرجەكانی موفتی:

چەندین  فەتوایە،  پرۆسەی  چەقی  موفتی 
مەرجی بۆ دانراوه ، لەناو ئەو مەرجانە كۆمەڵێكی 
چەند  تەنها  هەندێكیشیان  دەنگییە،  كۆ  جێی 
زانایەك بەهەندیان وەرگرتووە، هەرچۆن دەبینین 
داناوە)10(،  پرۆكینیان  تاقەت  مەرجی  هەندێك 
ئەوانیتر خەمساردی و خاوگیری  لەبەرامبەریشدا 
پاراستنی  بێگومان  ڕەخساندووە،  سنووریان  بێ 
هاوسەنگی كارێكی ئێجگار گرنگە، بۆیە لەو نێوەندە 
زۆرێك لەزانایان گیرساونەتەوەو كۆمەڵە مەرجێكی 
دروست و هاوسەنگیان بەڕەوا بینوە)11(، كەدیارە 

وەك هەمیشە دەبێت بەپوختی بخرێنە ڕوو:
مەرجە هەمیشەییەكان كەلەزۆربەی كاروباری 
و  باڵغبوون  لە:  لەهەریەك  دەكرێن  باس  ئایینی 
ژیری و موسوڵمانیەتی)12( خۆیان دەبیننەوە)13(. 

پاشان مەرجە تایبەتیەكان كەبریتین لە:
ئەمەش  بێت،  موجتەهید  موفتی  پێویستە   -1  
لە  جگە  بوو،  پێشین  زانایانی  بنەڕەتی  مەرجی 

موجتەهید كەسی تر مافی فەتوای نییە)14(.
قورئانی  تێكستانەی  بەو  بێت  زانا  دەبێت   -2
خۆگرتووە،  لە  فەرمانیان  و  حووكم  پیرۆز 
جیاوازی  جێگەی  لەسەرەو  كۆدەنگی  ئەمەش 
زانیاری  دەبێت  ئەمەشدا  لەپاڵ  هەروەها  نییە، 
و  مەنسوخ  و  ناسیخ  دەربارەی  هەبێت  تەواوی 
هۆكارەكانی هاتن و دابەزینی دەقەكان)15(. تەنها 
حووكمیان  دەقانەی  ئەو  ژمارەی  هەیە  ئەوەندە 
چەند  بەڵكو  نییە،  كۆدەنگی  جێی  گرتووە  خۆ  لە 
بەپێویستی  كە  دەوترێت)16(،  جیاواز  ژمارەیەكی 

نازانم دانە دانەی ژمارەكان بخەمە سەر ڕووپەڕی 
ئەم توێژینەوەیە)17(، دیارە جیاوازییەكە لەوەدایە 
كە  ئەژماركردووە  دەقانەیان  ئەو  تەنها  هەندێك 
ئەوانیتر  لەكاتێكدا  دەگەیەنن،  حووكم  ڕاستەخۆ 
دەقانەی  ئەو  ئەژماركردووە،  ناڕاستەخۆشیان 
و  تێڕوانین  لەئاكامی  دەفامرێتەوە  لێ  حووكمیان 

سەرنجدان.
پەیوەست  فەرموودەكانی  دەبێت  موفتی    -3  
بزانێت،  شەرعییەكان  فەرمانە  و  بەحووكم 
فەرموودە  گێڕەرەوانی  زنجیرەی  ناسینی  بە 
ڕیوایەتیان،  ڕەتكردنەوەی  و  وەرگیران  لەڕووی 
وەك  فەرموودەش  مەنسوخی  و  ناسخ  هەرچۆن 
ئەمەیان  هەندێك  گرنگە)18(،  پیرۆز  قورئانی 
ئەوانیتریش  كردووە،  پێشتر  مەرجی  ئاوێتەی 
هەمان  دایانناوە)19(.  سەربەخۆ  مەرجێكی  وەك 
بۆچوونی جیا سەبارەت بەژمارەی فەرموودەكانی 
تایبەت بە ئەحكام لێرە دووبارە دەبێتەوە، هەروەك 
نيیە  مەرج  باسكرا)20(،  پیرۆزدا  قورئانی  لە 
بەڵكو گرنگە  لەبەربێت،  فەرموودانەی  ئەو  هەموو 
ئەوان  پێچەوانەی  فەتوا  لەكاتی  لێیان،  بەئاگابێت 

فەتوا نەدات)21(.
و  عەرەبی-   – نیگا  بەزمانی  بێت  زانا   -4
ڕەوان  و  صەرف  نەحو  لەزانستەكانی  هەریەك 
بێژی بەلق و پەلەكانییەوە)22(، ئەمەش تەنها لەبەر 
ئەوەیە كەسەراپای تێكستە پیرۆزەكان بەو زمانە 

هاتوون، ئەویش وردەكاری فرەی هەیە.
زانایان كۆك  كە  بێت  ئەوجێگانە  ئاگاداری   -5
پێچەوانەشەوە  بە  لەسەریان،  یەكدەنگن  و  تەبا  و 
یەكێكی  ئەمەش  ناكۆكن،  و  ناتەبا  بابەتانەی  ئەو 
ترە لەمەرجەكانی موفتی)23(، گرنگ ئاگاداربوونی 
جیایان  بۆچوونی  و  كۆدەنگی  كە  بابەتانەیە  ئەو 

لەسەرە، نەك لەبەركردنیان)24(.
بابەتە  بەو  سەبارەت  قەتادە)25(  پێشەوا 
جێگەی  لە  بێت  ئاگا  بێ  »ئەوەی  فەرموویەتی: 
نزیك  و  دوور  ئەوە  زانایان،  بۆچوونی  جیاوازی 
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شارەزایی  بۆنی  نییە،  بەزانستەوە  پەیوەندی 
هەمان  رەباحیش  كوڕی  عەتای  نەكردووە«)26(، 

واتا دووپات دەكاتەوە)27(.
فیقهی  بنەماكانی  زانستی  زانینی   -6
و  ئیجتهاد  تابتوانێت  الفقە(،  ئیسالمی)أصول 
هەڵهێنجان ئەنجام بدات، ئەمەش گرنگترین زانستێكە 
دەفەرموێت:  غەزالی  ئیمامی   ،)28( موفتی  بۆ 
پێویستیەكانی  زانستە  گەورەترینی  »بێگومان 
بنەماكانی  و  زمان  و  فەرموودەو  ئیجتیهاد 
تەنها  رازی  فەخرەدینی  بەاڵم   .)29( تێگەیشتنە« 

بنەماكانی تێگەیشتنی بەگرنگترین زانیوە« )30(.
كە  باسكراوە،  تر  مەرجێكی  چەند  پاشان 
بااڵكانی  ئامانجە  لەوانە  گرنگن،  فرە  هەندێكیان 
شەریعەت و شارەزابوون لەدۆخی كۆمەاڵیەتی و 
و  شار  نەریتی  و  داب  و  ڕۆشنبیری  و  ئابووری 

ئاوەدانی)31(. 
توندڕەوی  و  لەپەڕگیری  دووربوون  هەروەها 
و خەمساردی و خاوگیری، پابەندبوون بەمیتۆدی 
میانەڕەوی. هەرچۆن پێویستە بۆ موفتی زانیاری 
و  پزیشكی  وەك  هەبێت،  تریش  بەزانستەكانی 
لە رۆژگاری  ئابووری دەروونی و هتد، بەتایبەت 
ئەمڕۆدا كەزۆر بابەت پێویستی بەپسپۆڕی جیاواز 
لەبەر  شیبكرێنەوەو  وردەكاریەكانی  تا  هەیە، 
بەدیار  زیانەكانی  و  بەرژەوەندی  ئەوە  ڕۆشنایی 

دەكەون و دواتر فەتوا دەدرێت.
فەتوا، هەریەك  لەپەراوێزی مەرجەكانی  دیارە 
باس  هتد  موفتی  ئاكارەكانی  و  ئاداب  و  لەپایە 
ناچاربووین  توێژینەوەكە  كورتی  لەبەر  دەكرێت، 

باسیان نەكەین.
چەند سەرنج و پرسێارێك:

یان  كەسییە  تاكە  كاری  فەتوا  ئەمرۆ  یەكەم: 
دەستە جەمعی؟ 

لەهەموو  جەمعی،  دەستە  و  بەكۆمەڵ  فەتوای 
دەموساتێك، بۆ هەر پرس و بابەتێك، پەسەندترە 
و  نوێن  بابەتانەی  ئەو  بەتایبەت  تاك،  فەتوای  لە 

هەروەها  هەرنەبووە،  یاخود  كەمە،  هاوشێوەیان 
ئەو بابەتانەی پەیوەندییان بەژیانی زۆرێك لەخەڵك 
هه یە، چونكە ژیری و ئەزموون ڕۆڵی كاریگەریان 
بەكۆبوونەوەی  كەواتە  فەتوادا،  و  فیقهـ  لە  هەیە 
ئاكامەكەی  زانست و ئەزموون و ژیری كۆمەڵێك 
پێشینی  سەرنجی  ئەگەر  خۆ  دەبێت،  دڵنیاكارتر 
ئوممەتیش بدەین، لەدوای كۆچی دوایی سەرداری 
مرۆڤایەتی )دروودی خوای لەسەر بێت(، بەتایبەت 
لە سەردەمەكانی هەردوو جێنشینی یەكەم ودووەم 
)خوا لێیان رازی بێت(، كەمێك دواتریش، زۆربەی 
بابەتەكان بە كۆمەڵ تاووتوێ دەكرا، بگرە بەتایبەت 
)خوا  خەتتاب  كوڕی  عومەری  دووەم  جێنشینی 
لێی رازی بێت(، ڕێگری دەكرد زانایانی سەردەمی 
خۆی لەدەرەوەی مەدینە نیشته جێ ببن، بۆ ئەوەی 
هەبێت  ئامادەگیان  فەتوادا  لەدەستەی  هەمیشە 
بەهەمانشێوە  بدرێت،  فەتوا  جەمعی  بەدەستە  و 
حەوت  ئاشكرایە  وەك  تابیعینیش،  لەسەردەمی 
لەمەدینە كۆدەبوونەوە  بەناوبانگەكە هەبوون،  زانا 
دەكراو  بابەتەكان  تاووتوێی  بەوشێوەیە  فەتوا،  بۆ 

وەاڵمی پرسیارەكان دەدرایەوە )32(.
پیرۆزیش  تێكستێكی  چەند  لەوەی  جگە  ئەمە 
جەخت لەكاری دەستە جەمعی دەكەنەوە لەهەموو 
كارێكدا، بێگومان فەتوای بەكۆمەڵ سەركەوتووترە 
پێویستە  ئەوەی  لەگەڵ  تاك،  بەفەتوای  بەراورد 
تێدا  هەڵەی  ڕێژەی  بەكۆش  فەتوای  بزانین 
كەمتر  ئەندازەیەكی  بە  ئەگەرچی  چاوەڕوانكراوە، 
بریتی  بەكۆمەڵ  فەتوای  هەروەها  تاك،  لەفەتوای 
نییە لە )ئیجماع(، چونكە ئیجماع)كۆدەنگی( بابەتێكی 
ترەو پێویستە تێكەڵ نەكرێن، ئەكرێت سەرەتایەك 
بێگومان  بەاڵم  كۆدەنگی،  دروستبوونی  بۆ  بێت 

بۆخۆی ئەو نییە.
بەتایبەت بۆ ئەمرۆ گرنگە، كارو پیشەی فەتوا 
بكرێت،  بژاردە  بۆ  شایستەی  خەڵكی  ڕێكبخرێت، 
لێهاتوو  زانایانای  لەخودی  دەستەیەك  لەالیەن 
بەتوانا لەزانستە ئیسالمییەكان، ئەگەرچی سوباس 
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لەزووربەی  خۆیان  و  پێشەنگن  زانایان  خوا  بۆ 
كارەیان  ئەو  و شارۆچكەكان  بگرە شار  و  واڵت 
كردووە، تەنها شتێك پێویستە بكرێت، چاالككردنی 

ئەو لیژنانەیە.
یاخود  نەمرە،  پیرۆزو  تێكستی  فەتوا،  دووەم: 

دەگۆریت؟
فەتوا  ئایا  پێشەوە،  دێتە  باسە  ئەم  هەندێجار 
هەموو  بۆ  هەروەها  پیرۆزە؟  تێكستی  بۆخۆی 
لە  بریتییە  فەتوا  زانیمان  ئێمە  شوێنێكە؟  و  كات 
ڕوونكرنەوەی حووكمی شەرعی، لەڕاستیدا ئەگەر 
حووكمێك  ڕوونكردنەوەی  لە  بوو  بریتی  فەتوا 
لەجۆری  دەقەش  ئەو  هاتبوو  پیرۆز  دەقێكی  لە 
واتای  تەنها  لێرە  موفتی  دیارە  بوو،  تایبەت 
دەقەكەی كردووەو واتاش بەشێكە لە خودی دەق، 
بەتایبەت دەقەكە تەنها ئەو واتایەی هەبوو، ئەوكات 

فەتواكەش وەك دەقەكه یە.
بەاڵم ئەگەر فەتوا بریتی بێت لە هەڵهێنجاندن و 
سەرچاوەكانی  لە  یەك  لەسایەی  موفتی  تێڕوانینی 
تەشریع، وەك قیاس یاخود بەرژەوەندی)مصلحة(، 
هەمیشە  بێگومان  هتد،  نەریت...  و  داب  هەروەها 
بەڕێزەوە مامەڵەی دەكرێت و نزای خێر بۆ خاوەنی 
دەكرێت، ئەوەندە هەیە ئەم جۆرە لەفەتوا نەمر نییە، 
بەڵكو بەپێی هەمان ئەو سەرچاوانە دەكرێت فەتوای 
رپێداچوونەوەیەك  ئەگە  بگرێتەوە،  شوێنیان  تر 
بەپەرتووكی زانایاندا بكەین، دەبینین ئەمە حاڵەتێكی 
زۆر باڵوە، لەیەك ئایینزا چەندین بۆچوون و فەتوای 
هۆكارەكەیەتی،  ئەوە  هەندێكیان  هەیە،  جیاوازمان 
بەیەك  سەبارەت  زانا،  یەك  تەنها  هەیە،  وا  جاری 
بەهۆی  ئه مه ش  هەیە،  فەتوایەكی  لە  زیاد  بابەت، 
بووە،  دروست  بۆی  فەتواكەی  بۆ  پێداچوونەوەی 
بۆ  لەشارێكەوە  نەریت  و  داب  جیاوازی  یاخود 
نموونەیە،  باشترین  ئیمامی شافعیش  تر،  شوێنێكی 
ئەگەر بەراوردی فەتواكانی عیراق و میسری بكرێت، 
یوسفی  ئەبو  بە  حەنیفە  ئەبی  ئیمامی  هەروەها 
چونكە  مەنووسە  »وتەكانم  ده وت:  خوێندكاری 

ئەمڕۆ شتێك دەڵێم، سبەی لێی پەشیمانم« )33(.
ئەگەر  فەتوا  گشتی  بەشێوەیەكی  كەواتە 
نەگۆڕ  و  جێگیر  بابەتێكی  ڕاڤەكردنی  لێكدانەوەو 
نەبوو، ئەوا دەكرێت هەمیشەیی نەبێت و فەتوای تر 
جێگەی بگرێتەوە، هەروەها فەتوا وەك تێكستەكان 
نییە لەپیرۆزیدا، بەاڵم بێگومان سەرمایەی زانایانی 

ئوممەتەو جێگەی ڕێزو شكۆیە.
 سێیەم: زانستی نوێ و بەهرەی بۆ فەتوا هەیە؟
یەك  وترا،  موفتی  مەرجەكانی  لەباسی  پێشتر 
لەو شتە گرنگانەی بۆ موفتی پێویستە بەئاگا بوونە 
لەزانستەكانی سەردەم، بێگومان ئەمە لەم چەرخەی 
چونكە  هەنووكەیی،  پێویستییەكی  بووه تە  ئێستادا 
ڕادەیەك  تا  سەربەخۆییان  سەرەڕای  زانستەكان 
وردەكاری  و  بینیوە  بەخۆوە  چڕبوونەوەیان 
بەخەرج  چەمكەكانیان  و  ناوەرۆك  لە  كەموێنە 
دراوە، بەجۆرێك هەموو كەس بەسانایی پێیان ئاشنا 
نابێت، وەك زانستی پزیشكی، بەتایبەت كەپەیوەندی 
بەتێكڕای  هەیە،  مرۆڤەوە  بەژیانی  ڕاستەخۆی 
پسپۆڕییە جیاوازەكانیاوە، بەهەمانشێوە ئەندازیاری 
و ئەوانیتریش، چونكە لەهەرسهێنانی باڵەخانەیەكدا، 
پێویستە كەمتەرخەمی ئەندازیار بەهەند وەربگیرێت، 
ئەوەش پێویستی بە زانیاری سەرەتایی هەیە لەهەمان 

زانست بۆ دەستنیشانكردنی كەمتەرخەمییه كه .
وایكردووە  هەنووكەییە  پێویستیە  ئەو  ئینجا 
تایبەتی  تیمی  فەتوا  لیژنەكانی  لەدەستەو  زۆرێك 
زانستانەی  جۆرە  لەو  هەبێت  ڕاوێژكاریان 

پەیوەندییان بەفەتواوە هەیە.

تەوەری سێیەم: فەتواو سیاسەت:
بابەتەی  و  چەمك  دوو  ئەو  سیاسەت،  فەتواو 
نامۆ  بەیەك  هیچكات  و  ژیانن  هاوڕێی  بەردەوام 
نەبوون، زانیمان فەتوا چییە، وەلێ پێویستە مانای 

سیاسەتیش بزانین.
سیاسەت: ووشەیەكی عەرەبییە )34(،پێناسەی 
ناكرێت  كە  كراوە،  بۆ  زانایانەوە  لەالیەن  زۆری 
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لێرەدا بخرێنە ڕوو )35(، بەكورتی سیاسەت چەندین 
ستەم  و  دادگەری  لەڕووی  بەاڵم  هەیە  جۆری 
و  دروست  سیاسەتی  یەكەمیان:   ،)36( دووجۆرە 
ڕەوا، كە پێناسەی فرەی بۆ كراوە، لەوانە: بەڕێكردن 
و بەڕێوەبردنێك، كە بەرژەوەندی و مافی خەڵكی 
بەڵگەی  ئەگەرچی  بەڕێوەبەربێت،  ئاواتی  خولیاو 

تایبەتیش دەرهەقی نەهاتبێت )37(.
یاخود: سیاسەت بریتییە لە: فەننی بەڕێوەبردنی 
دەوڵەت و بەڕێوەبردنی پەیوەندییە دەرەكییەكانی 
)38(. ئەم واتایەش، دیارە لە خامە نورینەكانی زانایان 
لەبەختەوەریەكەی  لێوان  تەشریعە  لەسایەی  و 

ئیسالمدا ئاوه ها پێناسە كراوە )39(.
یەیوەندیدار  وشەی  تێكستیش،  لەهەندێ 
))كانت  فەرموودەی:  وەك  هاتووە،  بەسیاسەت 
بنو إسرائیل تسوسهم األنبیا و كلما هلك نبی خلفه 
و  سەرپەرشت  تسـوسـهم:  واتای:   .)40( نبی...(( 
دەسەاڵتدار  بەوێنەی  بوون،  كاریان  بەڕێوەبەری 

.)41(
ناتەبایە  ئاوەژوو  لەسیاسەت،  دووەم  جۆری 

لەگەڵ ئەوەی باسكرا.
هەندێك دەڵێن سیاسەت واته  درۆ! )42(، دزرائیلی 
بەریتانی)1804-1881ز( دەڵێ: بەڕاستی سیاسەت 
فێڵكردن  لەڕێگەی  خەڵكە  فەرمانداری  هونەری 
1527ز(   -1469 ئیتالیش)  میكافیلی   ،)43( لێیان« 
و  لەدەسەاڵت  مانەوەیە  هونەری  سیاسەت  دەڵێ: 
بێگوێدان  كاربەدەستان،  لەدەستی  یەكخستنیەتی 
گەیشتن  گرنگ  یەكخستن،  و  مانەوە  بەچۆنیەتی 
لەبەرژەوەندی  چاو  لێرە  دیارە   .)44( بەئامانجە« 
لەقازانجی  نییە  مەرج  دەكرێت،  مادییەكان  بەها  و 
بەواتای  سیاسەت  بەهەرحاڵ،  بێت.   هەمووانیش 
یەكەم بێت كارێكی ڕەوا و نایابە، دووەمیش تۆی 

خوێنەر خۆت وەكیل بە.
سیاسەتی دروست لەگەڵ فەتوادا ئامانجەكانیان 
ئاویزانن، هەردووكیان ئامانجیان چارسەركردن و 
بەڕێكردنی كاروباری مرۆڤە، ئەمەش دەبێتە هۆی 

ئامانجی  ئاسووەیی  دیاریشە  خۆ  بەختەوەری، 
شەریعەتە )45(.

سیاسەت  نەچێت،  لەیاد  ئەوەمان  دەبێت  بەاڵم 
الی موسوڵمانان لەسایەو سیبەری فەتوادا شەقاو 
دەهاوێ و هەنگاو هەڵدەگرێ، ئەوەش لەبەر یەك 
لە  بەشێكە  كە خودی سیاسەت  ئاشكرا،  هۆكاری 
فیقهـ و فەقیهیش موفتییە، كەواتە هەمیشە سیاسەت 
هەماهەنگی  بەمشێوە  دەكات،  فەتوا  چاوەڕێی 
سیاسەتە  ئەو  پشتیوانی  موفتی  دەبێت،  دروست 
بااڵی  بەرژەوندی  بڕیوەتە  كەچاوی  دەكات 

مرۆڤەكان، كار بۆ فەراهەمكردنی دەكات.
لەنێوان  كۆدەنگییە  ئەو  هەندێجار  دەشكرێ 
فەتواو سیاسەت درووست ببێت و هێندە ئەو دوو 
بێت،  ئەستەم  جیاكرنەوەیان  ئاوێتەبن  ڕەهەندە 
موفتی پشتیوانی پرۆسەیەك دەكات میللەت لەزیان 

بەدوور دەگرێت و بەرژەوەندی وەچنگ دەخات.
موفتی  لەنێوان  تێگیران  جار  زۆر  لەمێژوودا 
گرەوی  الیەك  هەرجارەو  ڕویداوە،  سیاسیدا  و 
سیاسی  نییە  مەرج  هەروەها   .)46( بردۆتەوە 
لێهاتووبێت،  زانایەكی  یاخود  بێت،  موجتەهید 
سیاسەتوان هیچ ئەوانەی تێدا بە مەرج نەگیراوە، 
و  دەخوازێت  ئاوها  ئایینیەوە  لەڕووی  چونكە 
سیاسیش  مرۆڤەكان،  بااڵی  بەرژەوەندی  لەبەر 
تێدایەو  داكۆكیكارە، چونكە بەهرەی بۆ هاواڵتیان 

لەزیان بەدووریان دەگرێت.
ئینجا ئەگەر بپرسین: فەتوای سیاسی كامەیە؟ 

میژووی فەتوای سیاسی بۆ كەی دەگڕێتەوە؟
سیاسی،  فەتوای  دەستەواژەی  لەڕاستیدا 
هەڵدەگرێ مەبەست لێی فەتوایەك بێت ڕەهەندێكی 
سیاسیشی هەبێت لەتەنیشت ئامانجە سەرەكییەكەی 
خۆی، چونكە خودی سیاسەت وەك وترا بەشێكە 

لەفیقهی ئیسالمی، ئەمەش ئاساییە.
بێت  فەتوایەك  لێی  مەبەست  دەشكرێت 
لەخزمەت دەسەاڵت و بگرە كۆمەڵێكی دیاریكراودا 
ئەو  دیارە  ئەمڕۆدا،  لەڕۆژگاری  بەتایبەت  بێت، 
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دەگرێتەوە، زۆر  پەڕەیەك  بابەتە ڕووپەڕی چەند 
بەكورتی:

ڕەهەندی  فەتوا  ئاساییە  گشتی  بەشێوەیەكی 
سیاسی هەبێت، بەمەرجێك بۆ بەرژەوەندی چینێك 
نەبێت لەسەر حیسابی لەتەواوی میللەت، هەركەس 
لەدەستدا>  هاوسەنگی  كردوو  مامەڵەی  بەوجۆرە 
دەدات،  لەدەست  جەماوەری  پێگەی  بێگومان 
نموونەش زۆرە، متمانەم بە وریایی خوێنەر هەیە، 

بۆیه  پێویست بەنموونە ناكات.
داردەستی  بوونەتە  ئەوانەی  ئالێرەوە، 
دەسەاڵتداران، لەئێستەو ڕابردوو، لە هەركونجێكی 
ئەم جیهانە بۆ جێبەجێ كردنی مەرامە تایبەتەكانی 
خۆیان  پێگەی  بێگومان  داداوە،  چۆكیان  ئەوان 
و  ناو  داوە،  لەدەست  هەنگاویانەوە  لەیەكەم 
خۆیان  كەسایەتی  داناوە،  لەسەر  خۆیان  ناوبانگی 
هەرزانفرۆش كردووە، ئەمە تەنها الی خەڵك، تۆڵەو 
توڕەبوونی خوایش بەشیان دەبێت لەدونیاو دوا ڕۆژ 
گەر ئاوا بگەڕێنەوە الی خوا، ئەمە دەرهەق بەوانەی 
بەتایبەت لەڕابردوودا ئاوها تێوەگالون و گیرۆدەی 
خوانی پاشاو دەسەاڵتدارنبوون و بۆخۆیان زانست 
ناوی  دواتر  بوون،  خوێنەوار  و  بوون  لەسینە 
و  ناوبانگ  و  ناو  كە  لێنراوە،  دەسەاڵتیان  زانایانی 

پێگەی خۆیان كردووەتە خەاڵتی دەستەاڵتداران.
درێژەپێدەری  ڕۆژگارە  لەم  بەوانەی  سەبارەت 
هەمان كاروانن، لەڕاستیدا لەالیەك ئەمانە بۆخۆیان 
تریشەوە  لەالیەكی  نین،  ئەوتۆ  خوێنەوارێكی 
ناكرێت  نین،  موفتی  موجتەهیدو  بن  خوێنەواریش 
لەگەڵ  مامەڵەی  فەتوا  وەك  ئەوان  وتەی  و  لێدوان 
بكرێت، چونكە لەمەرجەكانی موفتی كه باسكرا دەبێت 
موجتەهید بێت، ئەگەرنا هیچ نەبێت توانای تێگەیشتنی 
هەبێت،  زانایان  و  موجتەهید  لەوتەی  تەواوی 
ئه گه ر  بێت،  دروست  و  بەرز  ئاكار  و  دادپەروەر 
وا نه بوون ئه وا ئەوانیش وەك سیاسییەك دەدوێن 
نەك موفتی. ئەگەرچی ئەوەی باسكرا، ئەوە ڕەوشی 
ئاسایی و ڕەوانە لەپەیوەندی فەتوا و سیاسەت، بەاڵم 

سیاسیەكان  جیاوازەكان،  لەسەردەمە  و  هەندێجار 
داوە،  زانایانیان  پشتیوانی  بەدەستهێنانی  هەوڵی 
كەوتوونە  جیاواز  بەڕێژەی  موفتی  فەتواو  لێرەوە 
بەر كاریگەریی سیاسەت )47(، ئەگەرچی هەمووجار 
نەبوون،  ئەوكارە  ئامادەی  زانایەك  هەموو  و 
لەئاكامدا زاناو موفتییەكان ڕووبەڕووی توندوتیژی 
بوونەتەوە، بگرە هەندێكیشیان بەو هۆیەوە بوونەتە 
قوربانی. هەمووان چیرۆكی حوسەینی كوڕی عەلی 
و تەواوی كەسوكاری )48(سەعیدی كوڕی جوبەیر 
كوڕی  ئەحمەدی  و  شافعی  و  ئەبوحەنیفە  )49(و 
حەنبەل )50(و ئیبن تەیمیە و چەندینی ترمان لەیادە، 
و  دژواری  لەئاكامدا  نەدا،  سیاسیەكان  بۆ  كەملیان 
لەناوبردنیانی  و  جۆراوجۆر  سزای  و  دەربەری 
خەاڵتی  كردە  خۆیان  سەری  ئەوانیش  لێكەوتەوە، 

ڕاستگۆیی و بوونە سەرمەشق بۆ دوای خۆیان.
چەكی  دەكرێتە  فەتوا  چۆن  بپرسین:  ئەگەر 

یەكالكردنەوەی ملمالنی سیاسییەكان؟
بەگشتی  ئایینیەكان  بابەتە  زۆرجار هەوڵدراوە 
ملمالنێ  ناو  كەمەركێشی  بەتایبەتی  فەتوا  و 
سیاسیەكان بكرێت و بەناباشی بەهرەی لی ببینرێت، 
شوێنكەوتووانیانی  و  ئایینەكان  تێكڕای  ئەمەش 
هەندێجار  نییە  لەوەدا  گومانیش  گرتووەوتەوە، 
هەندێ  یەكااڵكردنەوەی  بۆ  ئەوبەكارهێنانە 
لەمێژووشدا  دەتوانین  بووە،  سیاسی  ملمالنێی 
لەوانە  خوێنەر،  بەردیدەی  بخەینە  زۆر  نموونەی 
ئەمەوییەكاندا،  ده سته اڵتداری  هەندێ  لەسەردەمی 
خەڵكی دەسەاڵتیان خۆش نەدەویست، لێرە و لەوێ 
دژی دەوەستانەوە، ئەوانیش گومانیان لەهەركەس 
پێ  تەاڵقیان  دواتریش  و  دەدا  سوێندیان  بووایە 
 ،)51( ناكات  دژایەتی دەسەاڵت  تەعلیق دەكرد كە 
دەسەاڵت  پەروانەی  زانایانی  ئەمەش  بێگومان 
فەتوایان بۆ دابوو، كەئیستەش هەندێجار لەهەندێ 

واڵت پەیڕەو دەكرێت.
بۆ دەبێت زانای ئایینی شان بداتە بەر ئەو كارە 

ناڕەوایە؟ هۆكارەكانی چییه ؟
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ئەوكارەی  ئەوەی  وتمان،  وەك  هەندێجار 
نەك  بووە،  ئایینی  زانایەكی  بەزۆری  كردووە 
هۆكار  دواتریش  موفتی،  یاخود  موجتەهید 
پایە،  پلەو  سامان،  و  دارایی  لەوانە:  بوون،  زۆر 
هەندێجاریش ترس و بیم لەوانەیە بەشێك بووبن 

لەهۆكاره كانی تێوەگالن. 
موفتی  و  فەتوا  لە  سوود  چۆن  دەسەالتداران 
و  بەردەوام  خۆیان؟  بەرژەوەندی  بۆ  دەبینن 
لەهەموو سەردەمەكان، دەسەاڵتداران هەموو هەوڵ 
و تەقەالیان خستوەتە گەڕ بۆ مانەوەیان لەجێگەی 
خۆیان، دەستیان بۆ هەموو شتێكی باش و ناباشیش 
بۆ  قوربانییەكیان  هەموو  بردووە،  پێناوەدا  لەو 
لەمێژوو  دەخوێنینەوە  داوە، چەندجار  ئەومەبەستە 
براكەی  برا  و  بردووە  لەناو  خۆی  كوڕی  باوك 
كوشتووە، هەمووی لەپێناو دەسەاڵت )52(، لەمیانەی 
ئایین،  هەوڵیداوە  الیەك  هەر  بێگومان  ئەوانەش 

بەتایبەتیش فەتوا، بۆ ئەو ئامانجە بەكار بهێنێت.

مەترسییەكانی فەتوای سیاسی بۆ سەر 
ئایین كامانەن؟

سیاسی  فەتوای  لە  مەبەستمان  ئەگەر  بێگومان 
ئەوەبێت كە وەك پێشتر باسكرا وەرچەرخانی ئامانج 
بەرژەوەندی  بەجۆرێك  بێت  ئایینیەكان  مەبەستە  و 
خەڵك  بەزیانی  بپارێزی  كۆمەڵێك  و  وتاقم  دەستە 
فریادڕەسی  كەخۆی  ئایین  ئەوكات  میللەت،  و 
ستەملێكراوانە، خاڵی دەكرێت لە رۆڵی خۆی.  فەتوای 
دەكات،  كێش  خۆی  بەدوای  زۆر  مەترسی  سیاسی 
بەخودی  خەڵكە  متمانەی  الوازبوونی  گەورەترینیان 
زانا و فەتواو تەنانەت ئایینیش،  دەرگا وااڵ دەكات بۆ 
ئەوەی بەناڕەوا ناوی پیرۆزی ئایین لەكەدار بكرێت، 
ئەوكاتیش كەبابەتە ئایینیەكان بێ ئەرزش كران، بەها 
گرنگییەكیان  دەبێت و  لەق  ڕەوشتیەكانیش جێگەیان 

نامێنێت، چونكە سەرچاوەی ئەوانیش ئایینە.
هەبووە،  لەڕابردوو  كردنە  تەوزیف  ئەمجۆرە 
كورد  شاعیرانی  و  لەئەدیب  هەندێك  بۆیە 

بەناوی  بینیویانە  كاتێك  داوە  نیشان  نیگەرانیان 
ڕەنج  بەری  و  لێدەكرێت  گۆڵی  خەڵكێك  ئایینەوە 
كۆمەڵە  لەبەرامبەر  دەچنرێتەوە،  ماندبوونی  و 
بەڵێنێكی خەیااڵوی، ئەگەر چی ئەوە بەناوی خودی 
بەناوێكی  دەدوێین  لێی  ئەمەی  بووەو  ئایینەوە 
فەتواوەیە، بەاڵم لەئاكامدا یەكانگیر دەبنەوەو سەر 
خەڵكی  مافی  دەكێشن،  چاوبەستەكی  و  ستەم  بۆ 

بەناوی ئایینەوە زەوت دەكرێت. 

دەرەنجام و كۆتایی
دەكەم،  میهرەبان  خوا  ستایشی  و  سوپاس 
و  دروود  هەرچۆن  فرەكانی،  بەهرە  نازو  لەسەر 
سەاڵو داوادەكەم بۆ سەرگیان و رۆحی پەیامبەری 

خۆشەویست و یار و هاوەاڵنی تا ڕۆژی دوایی:
هەروا  پەڕەیەدا،  چەند  ئەم  ڕووپەڕی  لە 
بەردیدی  خستە  بەفەتوا  سەبارەت  بەركوڵێكمان 
خوێنەرانی خۆشەویست، بەو ئومێدەی بەهرەیەكی 
هەبێت، لەمیانەی ئەم نووسینەدا و لەدوای كۆتایی 
ئەم چەند خاڵەم ال پاڵفتە بوو، بەم شێوەی خوارەوە:
هەستیارە،  و  هەرەگرنگ  پیشەیەكی  فەتوا   .1
هەربۆیە زانایان مەرجی تایبەتیان بۆ موفتی داناوە.
2. فەتوای بەكۆمەڵ بۆ ڕۆژگاری ئەمڕۆ گرنگەو 
بەهرەی فرەی هەیە لەچەند الوە، قایمكاری زیاتری 
تێدا دەكرێت، ڕوودانی هەڵە بەڕێژەیەكی بەرچاوە 
ڕوو  گوشار  فشارو  لەوەش  جگە  دەبێت،  الواز 

لەكزی دەكات و بگرە نزیكە بنە بڕ بكرێت.
3. بەدرێژایی مێژوو هەتا ئەمڕۆ، ئەو زانایەی 
باڵەخانەو دیوەخانی دەسەاڵتدارانی بژاردە كردبێت، 
پێگەو  كردبێت،  داگیركەرانی  ستەمكارو  پشتیوانی 
جێگەی خۆی لەدەستداوەو چیتر گوێی بۆ نەگیراوە.
جیهان،  لەتەواوی  ئەمڕۆداو  لەڕۆژگاری   .4
نەكاربەدەستان موجتەهیدن و نەموفتییەكانیش موفتی 
و موجتەهیدی ڕەهان، كەواتە لەم دۆخەدا باشترین 
بۆ  لەفشار،  دوور  هەماهەنگییە  درووستكردنی  كار 

بەرپاكردنی دادپەروی و سەقامگیری لە ژیان.
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بنەمای ووشەكە )فتی( یاخود) فتیا( یە، پسپۆڕان و   -1
زانایانی صەرف و زمان جیاوازییان هەیە لەنێوان واوی بوون 
ابن  العرب-  لسان  فتو(؟.  یان  فتیا،  وشەكە)  بوونی  یائی  یان 
منظور)145/15(، ومفردات ألفاظ القرآن، الحسين بن محمد بن 
ـ  القلم  القاسم، دار  أبو  بالراغب االصفهانى  المعروف  المفضل، 
دمشق، تحقيق: صفوان عدنان داوودي)177/2(. ونظم الدرر في 
دار  البقاعي،  الحسن  أبي  الدين  برهان  اآليات والسور،  تناسب 
العلمية -بيروت– 1415هـ- 1995م، تحقيق: عبد الرزاق  الكتب 

غالب المهدي )91-90/4(.
مقاييس اللغة مادة فتى، البن فارس)473/4(.  -2

في  البرهان  الفتوى:  تعريف  تذكر  لم  الكتب  هذه   -3
أصول الفقه- ألبي المعالي الجويني)869/2(، والتمهيد، لألسنوي: 
والمستصفى-  )ص517(،  واإلفتاء  االجتهاد  في  السابع  الكتاب 
الغزالي ، والمنخول من تعليقات األصول، والمحصول للرازي، 
الكالم في المفتي )6/ 93(، والمسودة-آل تيمية(، والمختصر في 

أصول الفقه- ابن اللحام، والمدخل- ابن بدران.
حمدان  البن  والمستفتي  والمفتي  الفتوى  صفة   -4
النهى  أولي  دقائق  المسمى  اإلرادات  منتهى  وشرح  ص40(. 
)ت  البهوتي  إدريس  بن  يونس  بن  منصور  المنتهى،  لشرح 
الفتيا  باب  بيروت،  النشر1996م،  الكتب، سنة  عالم  1051هـ(، 
والقضاء)483/3(، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، 
عبد الرحمن بن محمد العاصمي الحنبلي النجدي)ت 1392هـ(، 

ط1- 1397 هـ)7/ 507(.
منهج اإلفتاء عند اإلمام ابن القيم، األشقر)ص62(.  -5

حكى عنه الزركشي في البحر)586/4(، والشوكاني   -6
في اإلرشاد)2/ 248(، وغيرهما في غيرهما.

األصفهاني  للراغب  القرآن،  غريب  ألفاظ  مفردات   -7
)177/2(. أنوار البروق فى أنواع الفروق مع الهوامش، القرافي، 
أبو العباس)ت684هـ(، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، 

سنة النشر 1418هـ- 1998م، بيروت )111/4( وما بعدها.
الموافقات– الشاطبي)248/4(.  -8

إعالم الموقعين- ابن قيم الجوزية)189/4(.  -9
قال األسنوي في نهاية السول: ال جرم أن القيرواني   -10

جميع  حفظه  يشترط  أنه  الشافعي  عن  نقل  المستوعب  في 
القرآن، وهو مخالف لكالم اإلمام. انظر لموضوع التشديد في 
قواطع   ،255 السول«551/4,  نهاية  االتية:  المصادر  الشروط 
األدلة البن السمعاني، تحقيق: محمد حسن اسماعيل الشافعي، 
وسلم  بعدها،  وما  1418هـ/1999م)76/4(  األولى،  الطبعة 
األحكام  وإحكام   ،»498/2« والمحصول  الوصول«551/4« 
أوصل  حيث  والسيوطي  والمستصفى«351/2،   ،»225/4«
الشروط الى خمسة عشر شرطا، تفسير االجتهاد،)ص38( وما 

بعدها.
األصولية:  المؤلفات  أكثر  االعتدال  أصحاب  ومن   -11
وما   .)489/4( الفقه،  أصول  في  المحيط  البحر  الزركشي  
بعدها، والشوكاني في إرشاد الفحول، والصنعاني في إرشاد 
النقاد الى تيسير االجتهاد الصنعاني)ص133(، وغيرهم. ومن 

المتساهلين: اآلمدي وأبو الحسين البصري، اإلحكام)170/4(.
تەنها ئەبو ئیسحاقی شاتبی بەڕوای دەبینێ موفتی   -12
بڕیاری  بەفەتواو  كار  ناموسوڵمانیش  موجتەهید  یاخود 
سلمان،  آل  عبيدة  أبو   ، دراوەتەوە  زۆری  واڵمی  دەكرێت، 
محقق الموافقات: ما هي ثمرة هذا التجويز، هل يقلده المسلمون 
فيما استنبطه من األحكام الشرعية، وهو غير معقول، أم يعمل 
هو بها؟ وهذا ال يعنينا وال يعد اجتهادا في الشريعة، وقوله: 
»تفرض صحتها« هذا غير كاف، بل ال بد من تأكده صحتها 
حتى يكون معتقدا أو ظانا صحة الحكم، أما مجرد الفرض، فال 
يؤدي إلى حكم مظنون فضال عن معتقد، وهذا يقر أيضا على 
اجتهاد الكافر، وعلى فرض وجود االجتهاد من الكافر ال يجب 
وهي  االجتهاد  شروط  أحد  فقد  ألنه  اتباعه؛  كمسلمين  علينا 
العدالة وليس بأمين. الموافقات. دار ابن عفان، الطبعة األولى 

1417هـ/1997م )48/5(.
وآداب   ،) الصالح)ص6  ابن  المفتي،  أدب  ينظر:   -13

الفتوى، النووي) ص19(، وصفة الفتوى)ص13(.
منهم:  األصوليين  من  جماعة  هم  بهذا  قالوا  الذين   -14
البصري في المعتمد)359/2(، والجويني في البرهان)1332/2(، 
اآلمدي في اإلحكام)4/ 171(، وابن الهمام في فتح القدير)256/7( 
بل نسب هذا ابن الهمام الى أكثر االصوليين، والزركشي في 

په راوێزه كان:
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الفحول،  وارشاد  المحيط)203/6(.  البحر   -15
الشوكاني)210/2(.

دەقەكانی  ژمارەی  باسی  كەس  یەكەم  دەوترێت   -16
سوسەلیمان  كوڕی  موقاتلی  پێشەوا  وروژاندووە  ئەحكامی 
ئەو  دەرچووە،  لەدونیا  كۆچیدا  )150(ی  ساڵی  كەلە  بووە 
ژمارەی دەقەكانی ئەحكامی بە )500( دەق ئەژماری كردوون، 
و دواتریش زۆربەی زانیان پشیوانیان لەم بۆچوونە كردووە. 
بڕوانه :   .)227/1( الذهب  شذرات  النبالء201/7،  أعالم  سير 
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، د.عبدالكريم النملة 
بن  محمد  بن  منصور  األصول،  في  األدلة  قواطع   .)2511/4(
بيروت-  العلمية-  الكتب  دار  السمعاني)ت 489هـ(،  عبدالجبار 
1418هـ- 1997م، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
الشافعي 81/4، المستصفى في علم األصول، محمد بن محمد 
بيروت-   - العلمية  الكتب  دار   ، حامد)ت505هـ(  أبو  الغزالي 
عبدالشافي  عبدالسالم  محمد  تحقيق:  األولى،  الطبعة:   ،1413
بن  بكر  أبي  القاضي  الفقه،  أصول  في  المحصول  )ص342(. 
عمان- البيارق-  دار  549هـ(،  المالكي)ت  المعافري  العربي 
1420هـ- 1999، الطبعة: األولى، تحقيق: حسين علي اليدري- 
 ،)33  /6(  )606 للرازي)ت  المحصول  فودة )ص135(،  سعيد 
روضة الناظر البن قدامة)ت 620هـ()ص352(، والبحر المحيط، 
الزركشي)ت790( 490/4، والتقرير والتحبير، البن امير الحاج 
)3/ 389(، وارشاد الفحول)2/ 207(، المختصر في أصول الفقه 
على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، علي بن محمد بن علي البعلي 
أبو الحسن، دار: جامعة الملك عبدالعزيز- مكة المكرمة، تحقيق: 
د. محمد مظهربقا )ص 163(. اإلبهاج للسبكي)254/3(. إرشاد 
)ص384(،  اآلمل  بغية  السائل شرح  وإجابة  الفحول)206/2(، 
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، د.عبدالكريم النملة 

.)2511/4(
البحر المحيط)203/6(.  -17

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول   -18
الفقه، للتفتازاني، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، سنة 

1416هـ- 1996م. بيروت)246/2(.
ينظر: المسودة- آل تيمية ص460(، الحاوى الكبير،   -19
الموقعين-  إعالم   ،)125 بيروت)16/  ـ  الفكر  دار  الماوردى، 
أصول  في  المحيط  والبحر  الجوزية)257/2(،  قيم  ابن 
الفقه)490/4(، التقرير والتحبير، ابن امير الحاج)62/6(. وتيسير 

التحرير)264/4(. وإرشاد الفحول، للشوكاني)2/ 207(.
 ،254/3 اإلبهاج   ،491/4 المحيط  البحر  ينظر:   -20
والمسودة ص513، إعالم الموقعين47/1، 262/4، صفة الفتوى 

ص20، شرح الكوكب المنير )561/4(، وما بعدها، المدخل إلى 
مذهب أحمد ص 181.

 ،254/3 اإلبهاج   ،491/4 المحيط  البحر  ينظر:   -21
والمسودة ص513، إعالم الموقعين47/1، 262/4، صفة الفتوى 
ص20، شرح الكوكب المنير )561/4(، وما بعدها، المدخل إلى 

مذهب أحمد ص 181.
ينظر: اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول   -22
إلى علم األصول للبيضاوي 254/3. البحر المحيط في أصول 
الفقه 492/4(، ارشاد الفحول 209/2(. وإرشاد النقاد ص135(.
قواطع األدلة)81/4(، البحر المحيط 491/4، اإلبهاج   -23

254/3(. وإرشاد الفحول 208/2(.
ينظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبدالرحيم   -24
اإلسنوي)ت772هـ(، دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان الطبعة 
المستصفى«351/2«   .»550/4« 1999م  1420هـ-  األولى 
قواطع  زهير«226/4«.  النور  أبو  محمد  للشيخ  الفقه  أصول 

األدلة80/4، وكشف األسرار البخاري)22/4(.
خەڵكی  سەدوسی،   دەعامەی  كوری  قتادەی   -25
بەصرەیە: لەدەوری ساڵی)سەدی كۆچی لەدونیا دەرچووە(، 
 ،269/5 النبالء  أعالم  وسير  واللغات57/1،  األسماء  تهذيب 

والتقريب) 5518(.
أخرجه ابن عبدالبر في »الجامع« »814/2، 815/   -26

رقم 1520، 1522«.
العلم  بيان  جامع  في  البر  عبد  ابن  الحافظ  رواه   -27

.)46/2(
السائل  إجابة  و  الرازي)36/6(.  الفخر  المحصول   -28

شرح بغية اآلمل، الصنعاني)384/1(.
المستصفى– الغزالي) ص24(، وينظر: نهاية السول   -29

شرح منهاج الوصول)2/ 316(.
المحصول للرازي )36/6(.  -30

يصلح  من  شروط  باب  البغدادي،  والمتفقه،  الفقيه   -31
للفتوى)330/2(، إعالم الموقعين عن رب العالمين 95/1.

المسیب:  كوری  سەعیدی  أ-  لە:  بوون  بریتی   -32
كوری  عروەی  ب-  دەرچووە.  لەدونیا  كۆچی  لەساڵی)94( 
كردووە(.  كۆچی   94 لە   ، كۆچی   -29 )لەدایكبوون  الزبیر: 
لە  الحارپ)  كوری  عەبدولرەحمانی  كوری  ئەبوبەكری  ج- 
موحەممدی  كوری  د-لقاسمی  دەرچووە.  (لەدونیا  ك   94
هـ-  كردووە.  فەوتی  لە)107(ك  صدیق  ئەبوبەكری  كوڕی 
كوری  عوتبەی  كوڕی  عەبدولاڵی  كوڕی  عوبەیدوڵاڵی 
یسارلە)  سولیمانی  و-  كردووە.  وەفاتی   )98( لە  مەسعود 
104(ك وەفاتی كردووە.  ز- خارجەی زەید: لەساڵی)100ك( 
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البن  واإلحكام   .)104  /1( الذهب  شذرات  كردووە.  وەفاتی 
حزم)90/5(.

تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية)403/13(.  -33
تاج  بڕوانە:  ووشەكە  زمانەوانی  واتای  بۆ   -34
لغة  معجم  العرب)108/6(.  لسان  العروس)169/4(، 

الفقهاء)252/1(.
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ڕەوا و زاناى ئاينى 
فەرمان

لــە مەعريفەى مێژوويى 

شارستانيەتى ئيسالمى

زريانحاجى
د.

دكتۆرا لە مێژووی 
 لەدایكبووی 1982، سلێمانی. ماستەر و 

ـ

لە  مامۆستا  ناوەڕاست(.  )سەدەكانی  ئیسالمی  شارستانیەتی 

 لێكۆڵینەوەی 
و مێژوو/ زانكۆی سلێمانی. ده 

شوێنەوار 
بەشی 

زانستی باڵو كراوەی هەیە. سێ كتێبی چاپكراوی هەیە.

بەهێزكارێكى تەواوكار يان تەواكارێكى بێهێزكار
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پێشدەست:

يەكێك لە گرنگترين بابەتەكانى لێكۆڵيەنەوەى 
و  ئيسالمى  شارستانيەتى  مێژوويى  مەعريفەى 
پەيوەندى  بابەتى  ئاڵۆزترينيشيان،  هەمانكاتدا  لە 
نێوان دەسەاڵت فەرمانڕەوا و زانايانى ئايینیيە لەو 
شارستانيەتەدا، بەو پێيە ئيسالم بۆخۆى لەاليەك 
دەسەاڵتێكى ئايینى باسكردنە لەو دونيا بەاليەكى 
ديكەش دەسەاڵتێكى فەرمانڕەوايەتى و باسكردنە 
لە دونيا، لەم سەروبەندەشدا لەڕوانگەى دەسەاڵت 
سەرەكى  دووبنەماى  لەسەر  فەرمانڕەوايەتى  و 
بنيات نراوە، ئەوانيش هەردوو دەسەاڵتى روحى 
و سياسيیە كە بە ئايەتى » األمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر« ئاماژەى پێدراوە، لێرەوە بۆيەكەمییان: 
» كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر« بەكارهێناوە، بۆ دووەميش، كە 
دەسەاڵتێكى سياسيیە: » وأمرهم شورى بينهم« 
بەكارهاتووە، چەندين دەق لەم سۆنگەيەوە جەخت 
دەكەنەوە، بۆيە بەدرێژايى مێژووى شارستانيەتى 
ئيسالمى هەركاتێكيش ئەم دوو دەسەاڵتە ئايینى 
و دونيايى يەكانگير بووبێتن، هێز و گەورەيى و 
بەهێزكاربوون بۆ خەڵكى و سيستەم و حوكمڕانى 
بووبن  ناكۆك  هەركاتێكيش  و  هاتووە  فەراهەم 
بووبێت  ديكە  ئەوى  ژێردەستەى  اليەك  يان 
بارى  و  گوزەران  و  ژيان  تەواوى  بێهێزكارێكى 

سياسى دەسەاڵت بوون هاتۆتەدى. 
بيريارانى  سەرنجى  كە  وا  بابەتێكى 
لە  هەر  ڕاكێشاوە،  ئيسالمى  شارستانيیەتى 
و  ڕاستيەكردووە  بەم  ئاماژەيان  سەرەتاوە 
هەميشە ئاگاداريان لەبارەوە داوە، بەتايبەتى لە 
لە  وەك  سياسيیەكانياندا،  دانراوە  و  نووسراو 
العلماء  طبقات  و  السلطانية  )االحكام  كتێبەكانى 
و الحكماء و آداب السلطانية( و چەندانى دى كە 

بەووردى ڕەنگى داوەتەوە، بەجۆرێك لەم بابەتە 
ڕۆدەچن كار دەگاتە ئاستى لێك جياكردنەوەى 
ئەم دووچينە، كە كارى يەكەم تەنها بە ئامۆژگارى 
و  گوێڕايەڵى  دووەميش  كارى  و  بێت  كردن 
ملكەچى، بۆيە هەرپاش سەردەمى ڕاشدينەكان، 
دەوڵەت  كاتێك  بوو  بەڕاوێژكردن  سيستەم  كە 
و  پشتاوپشت  و  پادشايى  سيستەمى  بووە 
دەسەاڵتيش  ئيدى  سەپێنراو  فەرمانڕەوايەتى 
زاناى  دۆزينەوەى  و  دروستكردن  لە  بيرى 
ملكەچ كردەوە، كە لەبەرژەوەندى ئەو فتوا بدات 
نێوەندەشدا  لەم  پێبدات،  ڕەوايەت  كارەكانى  و 
چاو  ده رۆزەكارى  زاناى  و  كاسەلێس  كەسانى 
لەدەست و دەست و پێ سپى دروست بوون، كە 
كاريان شەرعاندنى كارى دەسەاڵتداران بوو، ئەم 
بارەش درێژەى كێشا تا پاش هاتنى عەباسيیەكان 
بەدواى  يەك  ئيسالمیيە  سيستەمە  لە  پاشان  و 
و  ئەتابەك  و  سەلجوقى  و  بوەيهى  يەكەكانى 
سوڵتانە  و   خەوارزم  و  غەزنەوى  و  ئەيوبى 
خۆجێييەكان و مەماليكەكان، تا دەگاتە سەردەمى 
زياتر  دواييان  سەردەمى  كەلەم  عوسمانيەكان، 
دەزگايەك  ئيدى  درا،  دامەزراوەيە  بەم  گرنگى 
بەناوى شيخ االسالم دامەزرا، ئەم بابەتە تەواو 
فتواى  ئيتر  بەواقيع و جێگەى خۆى گرت.  بوو 
لەهەموو  و  دەدرا  بەدامەزراوەيى  سياسى 
و  دەسەاڵت  پێگەو  خاوەن  دەوڵەت  پرسەكانى 
فتوا بوون، ئەم چينە لە دەسەاڵت هۆكارى الوازى 
بوون،  ئيسالمیيەكانيش  دەسەاڵتە  و  سوڵتان 
بەڵكو  نەگەياند،  خزمەتێكيان  نەك  بەجۆرێك 
بوونە دەركەرى چەندين فتوا و دەقى ناڕوون و 
نا مەنتقى و ناگونجاو كە ئيسالم لێى پێ بەريیە، 
ناحەزانى ئيسالميش بەهەمان ئەم دەقانە دواجار 
بەو  دەدەنەوە،  مسوڵمانانيان  گوێى  و  سەر  بە 
بوون،  سوڵتانى  و  دەوڵەتى  كەزاناى  پێيەش 
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ئاسان  ناجۆرەكانيان  نووسراوە  و  كتێب  ئيدى 
باڵو دەكرانەوە، بەمجۆرەش كەلەپورى ئيسالمى 
پڕكرد لە بۆچوون و ديدگاى هەڵەو ناتەندروست 

كە تائێستاش مسوڵمانان بەدەستيەو دەناڵێنن. 
لەبەرامبەر ئەمانەشدا كۆمەڵێك زاناى گەورە 
كردنى  دژايەتى  كەوتنە  دەركەوتن،  لێهاتوو  و 
فەرمانڕەواكان،  بە  سەر  زانايانى  و  دەسەاڵت 
گرنگ  نموونەى  هێنانەوەى  دروست  بەبەڵگەى 
وەاڵمى بۆچوون و وتەو كردارەكانيان دەدانەوە، 
و  نووسراو  چەندان  داڕشتنى  لە  جگە  ئەمە 
زاناى  نێوان  پەيوەندى  پێويستە  كە  مەرج، 
و  بێت  چۆن  فەرمانڕەوا  و  دەسەاڵت  و  ئايینى 
سەربارى  ئەمە  دابڕژرێت.  بنەمايەك  چ  لەسەر 
پشت  فەرمانڕەوايان  بۆ  ئامۆژگارى  دەربڕينى 
)درودی  پێغەمبەر  فەرموودەى  بە  بەست 
»الدين،   : دەفەرموێت  كە  بێ(  له سه ر  خوای 
لله  قال:  !؟  الله  رسول  يا  لمن  قيل:   ، النصيحة 
وعامتهم«،  المسلمين  وألئمة  ولرسوله،  ولكتابه 
بەهەرحاڵ لەمبارەيەوە مێژوو چەندان نموونەى 
لە دوتوێى كتێب و نووسراوەكانى شارستانيەتى 
ئەم  هەرچۆنبێت  بۆتۆماركردوين،  ئيسالمى 
هێنا،  خۆيدا  بەشوێن  ديكەى  حاڵەتێكى  بابەتە 
زانايەكی،  چەند  چەرمەسەرى  و  محنەت  كە 
و  حەنبەل  كوڕى  ئه حمه دى  محنەتى  لەوانەش 
كە  ئايینى،  ديكەى  زاناى  چەندان  و  تيميە  ئیبن 
ئەمەش سيمايەكى ديكەى مێژووى شارستانيەتى 

ئيسالميیە. 
و  دەق  بەپێى  هەوڵدەدەين  لەخوارەوە 
بەشوێن  بكەين  پەيجۆييەك  نوسراوەكان 
لە  ئاينى  زاناى  و  فەرمانڕەوا  پەيوەنديەكانى 
سنوورى  دياریكردنى  و  ئيسالمدا  مێژووى 
دەقەكانى  لەڕوانگەى  هەراليەكيان  دەسەاڵتى 
مەعريفەى مێژوويى شارستانيەتى ئيسالميدا.   

يەكەم: سەرەتا و سروشتى پەيوەنديەكان: 
نموونەيى  وێنايەكى  ڕاشدينەكان،  خەالفەتى 
كە  ئيسالمدا،  لە  بوون  سياسى  حوكمى 
مەبەستەكانى ئايینى بەڕوونى پێكاو بەدەستهێنا، 
)درودی  پێغەمبەرايەتيدا  كەلەپوورى  لەگەڵ 
بوون  كەبريتى  گرێدا،  پێكى  بێ(  له سه ر  خوای 
دادگەرى و يەكسانى لەنێوان ژێردەستەو حاكم 
پابەند  بەمەرجى  بەدەسەاڵتدار  بەيعەتدان  و 
بنەماكانى  جێبەجێكردنى  شوراو  بە  بوونى 
بەاڵم  ماوەيە،  ئەم  كورتى  سەربارى  شەرع، 
هزرى  لە  بەهێز  و  گرنگ  ئەزموونێكى  بووە 
ئەزموونە  ئەم  گۆڕانى  پاش  وه لێ  مسوڵمانان، 
بووە  پشتاوپشت  پادشايەتى  سيستەمێكى  بۆ 
مۆدێلێكى ديكەى حوكمڕانى لە ئيسالمدا، كە خۆى 
لە بەزۆر گرتنەدەستى دەسەاڵت و خۆسەپاندن 
دەبينيەوە،  لەفەرمانڕەوايەتى  تاكڕەوى  و 
خەڵك  ئيدى  تا  هۆكارێك  بووە  بابەتە  ئەم 
پێشوو،  بەحوكمى  بەگەڕانەوە  بداتەوە  مەيلى 
دووبەرەكى  و  ملمالنێ  چەندين  هەرئەمەش 
دەسەاڵتداران  ئيدى  لێرەوە  لێكەوتەوە،  ئاڵۆزى 
دەكردەوە  زانايان  وەالئى  ڕاكێشانى  لە  بيريان 
و  دەكردن  فتوا  بۆ  لەاليەك  خۆياندا،  بەالى 
ديكەش  لەاليەكى  دەسەاڵتيان،  بە  شەرعيیەتدان 
خەڵكى  دەروونى  بارى  هێوركردنەوەى  بۆ 

بەرامبەر بە دەسەاڵتيان. 
لێرەوە ئيدى هەڵوێستى زانايان بەدەركەوتن 
دەسەاڵتى  بۆ  بەرهەڵست  و  پشتگير  لەنێوان 
عوزريان  بەشێكيان  ئەمەش  فەرمانڕەوايان، 
و  پشێوى  لە  بكەن  ڕێگرى  تا  بوو  بۆئەوە 
ئاشوب و ڕێگرى لە خوێنڕشتنى مسوڵمانان و 
پارێزگارى لەدەوڵەتى ئيسالمى، لەاليەكى ديكەش 
بۆ پاڵنانى دەسەاڵت تا شەرع بەرجەستەبكات و 

بيچەسپێنێت. 
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هەڵوێستيان  لەزانايانيان  هەندێكيش  كەچى 
و  وەرگرت  زاناكانيان  و  فەرمانڕەواكان  دژى 
دەكرد،  بەرهەڵستيشيان  گروپى  پێشەوايەتى 
شۆڕشى  نموونە  كۆنترين  بوارەدا  لەم  ڕەنگە 
لە  بێت  ئومەويەكان  سەردەمى  ئاينى  زانايانى 
كوڕی  سه عيدی  تێيدا  كە  701ز(   / ساڵى)81ك 
ستەمەكانى  لەدژى  كرد،  بەشدارى  جوبه ير 
والى  كە  سه قه فی  يوسفى  كوڕى  حه جاجى 
محنەى  هەروەها  عێراق،   لە  بوو  ئومەويەكان 
ئيمام مالك، پاش ئەوەى تۆمەتباركرا بە هاندانى 
عەبباسيیەكان  لەدژى  شۆڕش  بۆئەوەى  خەڵك 

به رپا بكه ن.
ئەم بابەتانە بوونە هۆى دروستبوونى پردێك 
لەنێوان زۆرينەى زانايانى ئايینى و فەرمانڕەوايان، 
و  سوڵتان  بەردەرگاى  چوونە  ئيدى  بەجۆرێك 
وەك  چينە  دوو  ئەم  لەنێوان  پەيوەندى  بوونى 
ئەنجاميش چينى گشتى  لە  تاوانێك وێنا دەكرا، 
زياتر  و  دووركەتنەوە  دەسەاڵتداران  لە  خەڵكى 
لەسەرەتا  لەكاتێكدا  ئايینيان گرت،  زانايانى  الى 
ئەم پەيوەندیيە لەسەر بنەماى ئامۆژگاریكردن و 
پشتگيرى و ڕاستكردنەوەى هەڵەكان بۆيەكترى 
بنياتنرابوو، هەروەك خەليفە )ئه بوبكرى صديق( 
دەڵێت:  خەليفە  يەكەم  وەك  هەڵبژاردنى  لەكاتى 
فإن  بخيركم،  ولست  عليكم  وليت  قد  »إني 
بۆيە  فقوموني«  أسأت  وإن  فأعينوني،  أحسنت 

ئيسالمى سەبارەت  لەمەعريفەى شارستانيیەتى 
ئايینى  زاناى  و  فەرمانڕەوا  نێوان  پەيوەندى  بە 
چەندين بيرۆكە و تيۆر هاتنە ئاراوە بۆ دابڕينى 
تەواوى پەيوەنديیە سياسى و ئيدارى و ئابورى 
لەم  فەرمانڕەوايان،  لەگەڵ  زانايان  ...هتد  و 
بارەيەوە ئیبن جه وزی دەڵێت: »لە سيفەتەكانى 
دوورن  كە  ئەوانەن  زەمان  كۆتا  زانايانى 
تێكەاڵو  لە  پەنادەدەن  خۆ  دەسەاڵتداران،  لە 
بوونيان«، لە جێگەيەكى ديكەش دەڵێت :«بەاڵم 
و  نەكەون  توخنيان  هەرگيز  فەرمانڕەوايان، 
و  خۆشت  چوونكە  نەكەن،  لەگەڵ  مامەڵەيان 
گەندەڵى  خراپەو  توشى  شوێنكەوتوانيشت 
بوونيان  تێكەاڵو  لە  سەالمەتيت  بۆيە  دەكات، 
لەوەى كە  باشترە  لە كەم و كورتى و  باشترە 
دەروونى خۆت بە خۆشەويستى دونيا خەريك 
 « دەڵێت:  سه وری  سوفيانى  هەروەها  بكەيت، 
سوڵتان  سەردانى  بينى  خوێنەوارێكت  ئەگەر 

دەكات و شوێنى دەكەوت بزانە ئەوە دزە«. 
:«ئەگەر  دەڵێت  مسيبيش  كوڕی  سه عيدی   
زانايەكت بينى فەرمانڕەوايانى دادەپۆشى، خۆتى 
لێ بپارێزە، ئەوە دزە«، هەروەها ئیبن عه بدلبر 
كە  ئەوانەن  فەرمانڕەوايان  دەڵێت:«خراپترين 
دوورترينن لە زانايان، خراپترين زانايان ئەوانەن 

كە نزيكترينن لە فەرمانڕەوايان.    
و  زانايان  نێوان  پەيوەندى   : دووەم 

خراپترین فەرمانڕەوایان ئەوانەن کە دوورترینن 
لەزانایان، خراپترین زانایان ئەوانەن 

کەنزیکترینن لەفەرمانڕەوایان

;
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فەرمانڕەوايان لە دەقەكانى مەعريفەى مێژووى 

شارستانيیەتى ئيسالميدا: 
ئيدى  ئەوەى  هۆى  بوونە  هۆكارانە  ئەم 
فەرمانڕەوايان  و  زانايان  نێوان  پەيوەنديەكانى 
لە  لەيەك،  دوور  تەواو  و  ئاڵۆز  ئاستێكى  بگاتە 
شارستانيیەتى  مێژوويى  مەعريفەى  دەقەكانى 
ئيسالمىدا چەندين نموونەمان هەيە كە ئاماژەى 
و  خۆپەنادان  تێدايە،  بابەتە  بۆئەم  ئاشكراى 
بۆ  تێدايە  زانايانى  تەواوى  پەرێزى  دوورە 

فەرمانڕەوايان. 
دەگێڕێتەوە،  شافیعى  ئیمامى  لەمبارەيەوە 
و  مەدينە  شارى  چووەتە  مەكەوە  لە  كاتێك 
نامەيەكى والى مەككەى پێبووە بۆ والى مەدينە 
تا هاوكارى بكات، ئەويش  چووه تەالى والى و 
ماڵى  بۆالى  بكات  ڕێنمونى  تا  لێكردووە  داواى 
دەڵێت:  پێى  والى  ئه نه س  كوڕی  مالكی  ئیمام 
مەككەوە  لە  پەتى  بەپێى  ئەگەر  من  گەنج  ئەى 
الى  بچمە  لەوەى  خۆشترە  پێم  بۆمەدينە،  بێم 
دەى  دەڵێت:  شافیعى  ئه نه س«  كوڕى  مالك 
بنێرە بەشوێنيدا بابێتە الت، دەڵێت: ئەگەر خۆم 
پێوەندەكانم بچين سوودى  و هەموو دەست و 
نابێت، چونكە پياوێكى توندە و من زەليل دەبم 
نموونەيەكى  ئەمە  لەڕاستيدا  دەستى،  لەبەر 
زيندووى پەيوەندى نێوان فەرمانڕەوا و زانايان 
و  خۆپەنادان  بۆ  دروست  زاناى  كە  بووە، 
كەم  و  لەناوخەڵك  كەسێتى  ئاستى  دانەبەزينى 
تەنازولى  هەرگيز  زانستەكەى  نەكردنەوەى 
تەواوى  لە  ئەمەش  نەكردووە،  فەرمانڕەوا  بۆ 
داوەتەوە،   ڕەنگى  مالك  هاوسەردەمى  زانايانى 
و  ئه وزاعى  ئیمامی  و  ئه بوحه نيفە  نموونەى  لە 
مبارك  ئیبن  عه تبە،  كوڕی  سوفيانى  و  له یس 
ديكەش،  چەندانى  و  حه نبه ل  ئیبن  و  شافعى  و 
بووە،  زانايان  گشتى  هەڵوێستێكى  ئەمەش  كە 

نموونەكان  لە  تر  يەكێكى  لەمبارەيەوە  هەر 
ئه بوجه عفه ر  خەليفە  لەگەڵ  طاوس(  )ئیبن 
بەرامبەر  كاتێك  158ك(،   –  136( مه نصور( 
لەوەى  دەكات  ئاگادارى  و  دەوەستێت  خەليفە 
كە ستەمكارە، سەربارى ئەوەى كە شير لەسەر 
سەرى دەبێت، مالك دەڵێت: من لەو جێیەدا بووم 
بەپەلە  بۆيە  داپۆشێت،  الشەم  خوێن  ترسام 
بۆنەبرد  دەستى  خەليفە  بەاڵم  كۆكردەوە،  خۆم 
ئەم  پاش  دەڵێت  لێنا،  ڕێزى  و  كرد  ئازادى  و 
 . دەگرت  تاوسم  ئیبن  ڕێزى  هەميشە  ڕووداوە 
وادەكات  كە  هەڵوێستانەشە  هەرئەم  بێگومان 
بۆ  هيچ حساب  لەسەردەمى خۆى  كە  مالك  لە 
بەو  نەكات،  خۆى  سەردەمى  فەرمانڕەوايانى 
كە  بكات  لەسەر  قسەى  مەدينە  والى  جۆرەش 

پێشتر ئاماژەمان بۆكرد. 
دەتوانين  ئيسالميدا  لەمێژووى  بەهەرحاڵ 
پۆستى  پايەو  پلەو  پێگەو  خاوەن  زانايان  بڵێين 
تايبەت و بااڵى خۆيان بوون، ئەمان تێگەيشتنى 
پێكەوە  شەرعيیان  هەڵوێستى  و  شەرعى 
خاوەن  زانايان  لە  تەرزە  ئەم  بۆيە  گرێدابوو، 
پێگەو ڕێزێكى زۆر بوون لەالی خەڵكى بەگشتى، 
دادەبەزاند  سوڵتانى  پێگەى  بەردەوام  ئەمەش 
فەرمانڕەوايان  لەناو خەڵكى گشتيدا، هەرچەندە 
خاوەن هێز و دەسەاڵت و پارەو سامانى زۆربون 
و بە بەخشينەوەى پۆست و خەاڵت هەميشە لە 
هەوڵى بەدەستهێنانى ئەو پێگەيەدا بوون، بەاڵم 
نەيانتوانى بگەنە ئەو ئاستەى زانايانى تێدابوو.  

ولد(ى  هاسەر)ام  لەزمانى  هەروەك 
كاتێك  وتويەتى:  ره شيد  هارون  كه   دەگێڕنەوە 
دەكرد  خەڵكم  تەماشاى  كۆشكەوە  بەرزايى  لە 
كۆبوونەتەوە  مبارك(  )ئیبن  دەورى  لە  كەچۆن 
)رقە(ی  ناوشارى  بێتە  بڕياربوو  كاتێك 
لەسەردەمى  عەباسيیەكان  دووەمى  پايتەختى 
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هارون ره شيد، بۆم دەركەوت، كە ئەوە موڵكى 
كە  ره شيد  هارون  موڵكى  نەك  ڕاستەقينەيە 
ترساندن  و  هاندان  و  دار  و  قامچى  بەزۆرى 

خەڵك لەدەورى كۆبوونەتەوە. 
زانايانى ئايینى تا ئاستێكى بااڵ خۆيان لەسەرو 
ئەمير و فەرمانڕەوايانەوە دەبينى، ئەوان خۆيان 
وا دەبينى كە لەسەر هەمووشتێكن بە ئەمير و 
زانستى  هەڵگرى  ئەوان  چوونكە  سوڵتانيشەوە، 
شەرعين، زانستى شەرعيش هەروەك ئیبن قه يمی 
العالمين(  )رب  لەاليەن  ئەوان  دەڵێت:  جه وزی 
بۆيان دياریكراوە و پلەبەندى كراون، بەهەرحاڵ 
مەعريفى(  )دەسەاڵتى  دەستەاڵتە  دوو  ئەم 
و)دەسەاڵتى سياسى( لەمێژووى شارستانيیەتى 
بەشێكى  لەملمالنێدابوون،  بەردەوام  ئيسالم 
پەيوەندى بەفەرمانڕەوايانه وه  بوو، نەياندەويست 
هيچ كەسێك هاوشانيان بێت لەدەسەاڵت و هەوڵى 
كڕينى زانايانى دەدا تا مەشروعيەتى ئايینى بۆ 
بۆيە  مسۆگەربكەن،  خۆيان  سياسى  دەسەاڵتى 
دەبينين كتێب و نووسراوەكانى ناوشارستانيیەتى 
ئيسالمى بەردەوام تەنراوە بەچەند زانياريیەك، 
وەك  پەيوەندیيە،  ئەم  ڕاستى  بۆ  ئاماژەيە  كە 
سوڵتان( بەردەرگاى  بۆچوونە  )خۆپەنادان 
)هەركەسێك چێژى شلەى سوڵتان  وتراوە  يان 
لە وتنى ڕاستى(،  ئيدى زمانى دەسوتێت  بكات، 

فەقيهانەشى  ئەو  زانايانەوە  لەاليەن  هەروەها 
فەقيهێكى  بە  دەبوون  فەرمانڕەوايان  بە  تێكەڵ 
ئەم  ديارە  دەكران،  ئەژمار  ساختە  و  تەزوير 
بابەتەش هەروا لەخۆوە و سادەنەبوو هۆكارى 
دەسەاڵتدارانە  ئەو  خۆسەپێنى  بۆ  سەرەكى 
دەگەڕايەوە بەزۆر دەسەاڵتيان گرتبووە دەست، 
نزيكى زانايانيش دەبووە دانپێدانان و شەرعيیەت 
پێدانێكى نا تەندروست بوو بەو فەرمانڕەوايانە 
ئەمە  ديسان  بۆيە  نەبوون،  شايستەى  كە 
قەڵەم و  نێوان هێزى  لە  بوو  ديكە  ملمالنێيەكى 
هێزى شير لە شارستانيەتى ئيسالم و بۆخۆى 
دراسەت و لێكۆڵينەوەى ووردترى پێويستە كە 
بوو  سۆنگەيەشەوە  هەرلەم  نیيە،  شوێنى  ئێرە 
لەوەى  دەدا  پەنا  خۆيان  زانايان  لە  زۆرێك  كە 
لەالی  وەربگرن  بەرپرسيارێتيەكيش  كەهيچ 
و  دادوەرى  بوارى  وەك  فەرمانڕەوايانە،  ئەو 
فەيلەسوف  رشد(ى  )ئیبن  هەروەك  فتوادان، 
دەڵێت: مەبەست لێى ڕاكردن نەبوو لە دەسەاڵت 
و ترس نەبوو لە بەرپرسيارێتى لەنێوان هەردوو 
بێت  خۆپەنادان  يان  سياسى،  و  ئايینى  بابەتى 
لە بەرپرسيارێتى لەترسى كەموكوڕى لەبەردەم 
شەرعيیەت  مەبەست  بەڵكو  گەورە،  خواى 
تاك  و  خۆسەپێن  دەسەاڵتدارە  بەو  بوو  نەدان 
لە  زۆرێك  بنەمايەش  ئەم  لەسەر  پەيڕەوانەدا، 

لەمێژووی شەرستانییەتی ئیسالمیدا، 
دەسەاڵتی مەعریفی و دەسەاڵتی سیاسی 

بەردەوام لەملمالنێدا بوون

;



ژماره )17(
حوزەیرانى 2018

     76  

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
زانايان ڕووبەڕووى چەرمەسەرى و نەهامەتى 
بەهۆى  سياسى،  سيستەمى  لەاليەن  بوونەوە 
دەسەاڵتى  شەرعیيەتى  كە  هەڵوێستەكانيانەوە 
دەسەندەوە،  ستەمكار  فەرمانڕەوايانى  لەدەست 
لەاليان  بەرپرسيارێتى  كە  دەكردەوە  ڕەتيان 
بۆ  شەرعيیەت  نەبێتە  ئەمە  تا  وەربگرن، 
دەسەاڵتيان، ئەو بابەتەى كە نوسەرى بەناوبانگ 
)محه مه د عابد جابری( ناوى ناوە )أدب المحن(، 
نووسراو و دەقەكانى نێو كتێبەكانى مەعريفەى 
چەندين  ئيسالميیش  شارستانيەتى  مێژوويى 
هەواڵى ئەو زانايانەى تيايە كە ناسراون بە محنەت 
فەرمانڕەوايان،  لەگەڵ  زانايان  چەرمەسەرى  و 
و  مسيب  كوڕى  )سەعيد  محنەتى  لەوانەش 
سعيدى كوڕى جبير و ئه بو حه نيفە و مالك و 
ئه حمه دی  و  حه نبه ل  كوڕی  ئه حمه د  و  شافعى 
كوڕی نصر خاعى وئیبن حه زم و عزه دين كوڕی 
كە  ديكە  چەندانى  و  تيميە  ئیبن  و  عه بدلسالم 
لێرەدا شوێنى باسكردنى بابەت و محنەتەكانيان 

نيیەو تەنها بەناوهێنانيان دەوەستين. 

و  ئيسالم  زانايانى  هەڵوێستى  بەڕاستى 
ڕتكردنەوەيان بۆچوونە ژێرسايەى دەسەاڵتێكى 
ستەمكارى خۆسەپێن و بۆئەوەى شەرعيیەتيان 
زيندووى  و  ديار  نموونەيەكى  پێنەدەن 
فەرمانڕەوايانە  و  زانايان  نێوان  پەيوەنديیەكانى 
لە مەعريفەى مێژوويى شارستانيیەتى ئيسالمى، 
ئەوەش دەسەلمێنێت، كە زانايان و ڕۆشنبيرانى 
مەيليان  هەميشە  ئيسالمى  شارستانيیەتى  ناو 
بەرزى  ئاستى  پاراستنى  و  بەالى سەربەخۆيى 
خۆيان  ڕۆڵى  هەميشەش  بووە،  زانستەكانيان 
و  ئاينى  ڕێنيشاندەرێكى  و  ڕەخنەگرێك  وەك 
دەسەاڵت،  دەرەوەى  لە  بينيووە  كۆمەاڵيەتى 
ئەمەش پارستنى شان و شكۆو هەيبەتى زانست 
بووە لە پياوانى شيربەدەست و هەميشەش هەلى 
هێشتۆتەوە  بۆخۆيان  هەڵسەنگاندنيان  ڕەخنەو 
و  ئاشووب  لە  بيپارێزن  توانيويانە  بەمەش  و 
پشێويەكانى سوڵتان و دارودەستەكانيان و هەتا 
لەو شارستانيیەتەدا  بەبەرزى  زانستيان  ئاستى 

هێشتووه تەوە.               
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 : محمد  بن  أحمد  الدين  )شهاب  الربيع  أبي  ابن 
مسجد  مكتبة  الممالك،  تدبير  في  المالك  سلوك 

األحمدي، )طنطا – مصر : 1286هـ(. 
االهواء  و  الملل  في  الفصل   : االندلسي  ابن حزم 
و النحل، دار التعارف، )بيروت : 1983م(. ابن رشد : 
فصل المقال و التقرير مابين الشريعة و الحكمة من 
االتصال، تح.د.ابوعمران الشيخ و أحمد جلول البدوي، 
الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، )الجزائر : 1987م( .  
المقتصد،  نهاية  و  المجتهد  بداية   : رشد  ابن 

تح.محمد صبحي حسن حالق، 1994م. 
ابن سينا )أبو علي الحسين( : رسالة في السياسة، 

المطبعة الكاسولكية، )بيروت : 1911م(
أيوب  بن  بكر  أبي  بن  )محمد  الجوزية  قيم  ابن 
الشرعية،  السياسة  في  الحكمية  الطرق   : الزرعي( 
 : )القاهرة  المدني،  مطبعة  غازي،  جميل  تح.د.محمد 

1961م( . 
الدين محمد بن مكرم(، لسان  ابن منظور )جمال 

العرب، دار المعارف، )بيروت : 2000م(. 
الملك، ترجمة. الخالفة و   : المودودي  ابو االعلى 

أحمد ادريش، دار القلم، )الكويت : 1978م(. 
أبو الحسن األشعري : مقاالت االسالميين، مكتبة 

النهضة، )القاهرة : 1969م( .
الجاحظ : كتاب التاج في اخالق الملوك، دار صعب، 

)بيروت : 1970م( .

الدينوري )أبو عبدالله بن مسلم بن قتيبة : كتاب 
السلطان، )القاهرة : 1324هـ(. 

سراج   : الفهري(  أيوب  بن  )أبوبكر  الطرطوشي 
الملوك، المطبعة االزهرية، )القاهرة : 1319هـ( . 

 : علي(  بن  بن حسن  محمد  جعفر  )ابو  الطوسي 
الفهرست، مؤسسة الوفاء، ط3)بيروت :1983( .

)مبادئ  المدينة  السياسة   : نصر(  )أبو  الفارابي 
الموجودات(، تح.د.فؤاد مترى نجار، المطبعة الكاثولكية، 

)بيروت : 1964م(. 
و  السلطانية  األحكام  الحسن(،  )أبو  الماوردي 
الواليات الدينية، دار الكتاب العربي، )بيروت : 1988م(. 
النهضة  االسالم،مطبعة  ضحى   : احمد  امين، 

المصرية، )القاهرة : 1968م(،
توشا، جان: تاريخ الفكر السياسي، ترجمة . د.علي 

مقلد، منشورات دار االستالل، )بيروت : 2001م(. 
شرف، د.محمد جالل ابو الفتوح و محمد، د.علي 

عبدالمعطي: الفكر السياسي في االسالم، دار 
دار  النبوية،  الحكومة  نظام   : عبدالحميد  الكتاني، 

الكتاب، )بيروت : 203م(. 
الحضارة  في  المثقفون   : عابد  محمد  الجابري، 

االسالمية، محنة ابن حنبل و نكبة ابن رشد،
الصغير، عبد المجيد : المعرفة والسلطة في التجربة 
ومقاصد  األصول  علم  نشأة  في  قراءة  اإلسالمية: 

الشريعة . 

بۆئەم باسە سوود لەم سەرچاوانە وەرگيراوە  
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فەتوای شەرعی

  شرۆڤەیەكی هزریی و بنەمایی

احبەرزنجی
د.سەب

بنەماکانە   
و فیقهـ  دکتۆراى  شارەزوور. 

 1968 لەدایکبووى 

ریدەدەرە. خاوەنى 14 کتێبى  چاپکراوو 
یاسا. پرۆفیسۆرى یا

ێژینەوەیە. سەرۆکى سەنتەرى زەهاوى.
دەیان تو
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و  سەرنجدار  و  بیرمەند  كائینێكی  مرۆڤ 
كارایە، سەرتۆپی ئەفرێندراوەكانی خودایە، داوای 
خۆی  گەڵ  لە  مامەڵە  ژیریی  ئاوەزو  بە  لێكراوە 
و دەوروبەری بكات بۆ دەستەبەری پێداویستییە 
لە  كاروچاالكییەكانی  مەعنەوییەكانی.  و  ماددی 
قابیلی  و   بایەخدارن  لۆجیكیدا  و  كار  تەرازووی 
ئاكارمەند  كائینێكی  مرۆڤ  كەواتە  هەڵسەنگاندن. 
لێدەكا  وامان  راستییانە  بەم  بڕوا  ئەخالقییە.  و 
تەكلیفیش واتە  تەكلیف برۆین.  بەرەو سەلماندنی 
بە  وابەستەیە  بەرپرسیارێتیش  بەرپرسیارێتی، 
و  النهی(   و  االمر   ( رێگرتن  و  فەرمان  بوونی 
سیستمی پاداشت و سزا ) الپواب و العقاب(. واتە 
ئەخالقی  دەستوورێكی  و  ڕێسا  و  یاسا  بوونی 

نووسراو یان نەنوسراو.
رەوشمەند  كاراكتەرێكی  ئەوەی  بۆ  مرۆڤ 
و  ماف  هەروا  فرمانەكان،  و  ئەرك  پێویستە  بێ، 
جیاووكەكانی خۆی بزانێت، بە گەڕانەوە بۆ دەقە 
لە  پرسیاركردن  بە  یان  یاسایییەكان،  و  ئایینی 
مامەڵەیەكی  بە  یان  پسپۆڕ،  و  شارەزا  كەسانی 

عەقاڵنی و وردبینانە لە خیاراتی بەردەمی.
هەروەها  فرمان،  و  ئەرك  زانینی  بۆ  كەواتە 
زانابێ  دەبێ  یاخۆی  مرۆڤ  جیاوك،  و  ماف 
و  بپرسێ  زانا  لە  بكا؟  زانا  كەسی  بەقسەی  یان 

دەربەستی ناسینی ئەو و زانینی وەاڵمی ئەو بێ.
و  ئەخالقی  دیاردەیەكی  دەبێتە  فەتوا  لێرەوە 
كۆمەاڵیەتی، دەرهاویشتەی فیكری و مەعریفی و 

سیاسی و كۆمەاڵیەتی لێ دروستدەبێ.
لە كۆنەوە مرۆڤ پرسیاری كردووە و هەڵوەدای 
هەموو  شتێك،  هەموو  لە  پرسیار  بووە،  وەاڵم 
دیاردە و رووداوێك، بەتایبەت ویستوویەتی خۆی 
و كارەكانی هەڵبسەنگێنێت و بڕیاریان لەسەر بدات 
لەو گریمانەوە سەردەردەهێنێت  فتوا  هەمیشە 
كە هەر كارێك هەڵگری بارگە و نرخێكی ئەخالقییە 
و مرۆڤ پێویستە بزانێت ئەو كارە رێپێدراوە یا نە؟ 
پلەی رێپێدانەكەی چەندە؟ پلەی ڕێ پێنەدانەكەی 

چەندە؟
نرخی  مرۆڤ  كە  ئاسانە  زۆر  بەرواڵەت 
ئەخالقیی كارێك و هەڵوێستێك دیاریبكات، بەاڵم 
كارێك،  هەر  ئەخالقی  نرخاندنی  راستییدا  لە 
پێویستی بە چەند پێوانەیەك هەیە، كە گرنگترینیان 
و  پاك  فیترەتی  و  دین  لە  وەرگیراو  شەریعەتی 
، عەقڵێك كە رووناك بووبێت بە  عەقڵی وردبینە 
زانست و مەعریفەی پێویست و خڵتەی چاولێگەریی 

و خورافات و ئافەتی موتڵەقگەرایی پێوە نەبێت.
بۆ  پێوانە  و  مەرجیع  دەبنە  عەقاڵ  و  شەرع 
بڕوایی،  بابەتێكی  هەر  لە  مرۆڤـ  پرسیارێكی  هەر 
كرداریی، رووحانی و ئاكاریی، دەقەكانی شەرعیش 
شەپۆالویین،  و  كەنار  بێ  دەریای  و  جۆراوجۆر 
یەكتای  گەوهەری  كە  دەوێ  دانای  دەریاوانی 
كردەوەو  هەر  نرخەبایەخییەكانی  و  حووكم 
دەبێ  هەمانكاتدا  لە  هەڵبگۆزێت.  لێ  ئاكارێكیان 
كراوەی  و  فراوان  ئاوەزێكی  و  هۆش  خاوەنی 
ببینێت،  راستەقینەكان  بەرژەوەندییە  كە  وابێت 

بەرژەوەندیی تاك و كۆمەڵ، كاتی و بەردەوام.
فتوا لە بۆشاییەوە نایەت، ئەو كەسەی پرسیار 
دەكات، خاوەن كێشە و گرفتە و دەیەوێ بەرمەبنای 
كە  بكات،  چارەسەر  كێشەیە  ئەو  مەرجیعییەتێك 
جێی متمانەی ئەوە، لەهەمانكاتدا زانستی پێویستی 
متوربەكراو  زانستێك  پێیە،  بەوكێشەیە  سەبارەت 

بە ئەزموون و ئەمانه تداری.
یاساو  بچووكەوە  پرسیاری  لە  واهەیە  جاری 
لەو  زۆرێك  وەك  دایكدەبێ،  لە  گەورە  بریاری 
پرسیارانەی  یارانی پێغەمبەر ) دروودری خوای 
كراون،  تۆمار  پیرۆزدا  قورئانی  لە  بێ(  لەسەر 
دواتر ئایەتیان لەسەر هاتۆتە خوارەوە، لەوەاڵمدا 
هەموو  بۆ  لێداون  بڕیاری  پەروەردگار  خودای 

كاتێك و هەموو سەردەمێك.
فتوای  ئایینەوە،  مێژوونووسانی  لەروانگەی 
كە  هەیە،  درێژی  و  دوور  پێشینەیەكی  ئاینی 
لە  سرووش  هاتنی  بەرەبەیانی  بۆ  دەگەرێتەوە 
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كە  ساتەوەختانەوە  لەو  زەوی،  بۆ  ئاسمانەوە 
و  كردووە  بابەتەكان  لەسەر  پرسیاری  مرۆڤ 

وەاڵمدارەوەتەوە،
بووەتە  هەنووكە  وەاڵمە،  و  پرسیار  ئەم 
و  رێسا  و  یاسا  واتە  بەرنامەدار،   سیستەمێكی 
میكانیزمی تایبەتی هەیە. موفتییان لە ناو كۆمەڵگا و 
لەالیەن دەسەاڵتەوە پێگەی بەرزیان هەبوە، تەنانەت 
ئیفتا بووەتە پلەو پۆستێكی فەرمیی و فرمانی بۆ 
دەرچووە، تا ئەو كاتەی دەوڵەتی نوێ  پەیدابووە و 
كەم كەم لە رۆڵی فەرمی و گشتی ئەو كەم بۆتەوە 
بووە.  كەمڕەنگ  ئایینییەكان  فتوا  كارییگەریی  و 
بەاڵم هێشتا لە جومگە مێژووییەكاندا فتوای فەقیهە 
كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  بارودۆخی  گەورەكان 
ورووژاندووە و دەسەاڵتی هەراسان كردووە، ئەم 
بە  مەزهەب  دەسەاڵتی  لە  گرنگە  پرسێكی  بابەتە 
نموونە:  مسوڵمان،  واڵتانی  لە  گشتی  شێوەیەكی 
لە  عەبدوسەالم  كوری  عیززوددینی  شێخ  فتوای 
دەیانویست  كە  میسر،  مەمالیكی  خواستی  دژی 
لە  زەكات  وەرگرتنی  ویڕای  بۆبدات  فتوایان 
سەرانەیەكی  و  باج  سەرمایەداران،   و  بازرگان 
لە  بەرگری  پاساوی  بە  لێوەربگیرێ  زیاتریان 
واڵت، بەاڵم ئەو ملی نەدا و گوتی هەركاتێك ئێوە 
سەر  خستتانە  و  فرۆشت  خۆتان  موڵكی  و  ماڵ 
بووجەی واڵت و بەشی نەكرد ئەوكاتە بووارێكی 
تیایە كە ئەو فتوایە بدەم، تەنانەت مەشرووعییەت 
و رەوایی دەسەاڵتی ئەوانی خستە ژێر پرسیارەوە، 
پێی وتن ئێوە بۆ خۆتان زەڕخریدەەبوون و هێشتا 
بەتەواوی ئازاد نەكراون، بۆتان نییە ببنە خاوەن 

موڵك و دەسەاڵت بەسەر خەڵكەوە!
لە  شیرازییە  میرزای  فتوای  تر:  نموونەیەكی 
بووە  قاجار  شای  ناسرەددین  و  بەریتانیا  دژی 
هۆی گۆڕینی سیاسەتی دوو ئیمپراتۆری ئیران و 
نەیتوانی  شاژنیش  تەنانەت  جۆرێك  بە  بەریتانیا، 

فتواكە جێبەجێ نەكات.

موفتی راستەقینە جگە لە رەصیدێكی گەورەی 
دانایی، دەبێ  زانست و ئەزموونی كۆمەاڵیەتی و 
خاوەنی هەڵوێست و كەسایەتی بەهێز بێ، ئەگینا 
كارییگەری ئەو لەسەر رووداوەكان و كەسەكان 

سنووردار دەبێ.
بەرهەمی  كە  گرنگەیە  پرۆسە  ئەو  ئیجتیهاد 
فتوای لێدەكەوێتەوە، بەبێ ئبجتیهاد فتوا مانایەكی 
خوێندنی  ناوەندەكانی  لە  هەنووكە  ئەوەی  نابێ، 
ئیسالمی و مەجمەعه  فیقهییەكاندا ئامادەیە بە نێوی 
فتوا، لە راستیدا زۆربەی زۆریان گێڕانەوەو سەرد 
لەمەڕ  پێشینە  زانایانی  بۆچوونی  لێكدانەوەی  و 
سەردەمی  كۆمەاڵیەتییەكانی  و  مێژوویی  پرسە 
خۆیان، كەمتر دەچنە بابی تازەگەریی و كردنەوەی 

گرێكوێرەكانی ئەمڕۆ.
ئایینیی  نەفەسێكی  بە  چۆن  واتە  تازە،  فتوای 
زیندووەكانی  بابەتە  دەرگای  لە  راستەقینەوە 
خولیا و بیری نەوەی نوێ بدرێ، نەك بۆ ئەوەی 
نەوەی  نیشانی  مرۆڤپەسەند  ئیسالمەتییەكی 
پاراستنی  لەگەڵ  ئەوەی  بۆ  بەڵكو  بدرێ،  نوێ 
تازەبوونەوەی  بۆ  كار  ئیسالم،  گشتییەكانی  هێڵە 
كە  بكرێ،  هاوچەرخ  ئیسالمخوازییەكی  رۆحی 
لەهەمانكاتدا ببێتە فێرگەیەكی تیۆری و كردەیی بۆ 
مرۆڤـ، پابەندیش بێت بە ئینتیما و بازنە گەورەكەی 

ئوممەتەوە.
موفتیی تازە داوای ئەوەی لێدەكرێ تەجاوزی 
چەمكی كالسیكیی واجبات و موحەررەمات بكات، 
بە تایبەت لەمەسەلەكانی پێكەوەژیان و دابەزاندنی 
ئەحكامی تاكەكەسیی وەك هەڵسوكەوتو جلوبەرگ 
و ئازادییەكان و گرنگییدان بە هونەر و عیرفانییات، 
دەبینین  حاڵێكدا  لە  مومكینە  ئەمە  ئایا  بەاڵم 
سەلەفیەتێكی بەهێزی بێ پێچ و پەناو هەژمووندار 
دەوروبەری گرتووە و دەقەكان بەكار دەهێنێت بۆ 

رەتكردنەوەی هەر تازەگەریی و داهێنانێك.
وەكوو  میكانیزمێك  هیچ  سەروبەندەدا،  لەم 
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فیقهی  قەواعیدی  و  فیقهـ  ئوصولی  زانستەكانی 
ناتوانێت كارساز بێت بۆ سەرلەنوی داڕشتنەوەی 
دەق  گەڵ  لە  مامەڵە  كە  فیقهیی،  بیركردنەوەی 
بە  دەكات  ئایینییەكان  و  شەرعی  پرسە  و 
روانگەیەیەكی تەجریدی و زانستیی رەها لە كۆت 

و بەندی مەزهەبی پێشینان.
جگە لەوەی مێژووی تەشریع لە ئیسالمدا ئەو 
راستییەمان پێ دەڵێت كە هەر بڕیارێكی شەرعی 
خەڵك  گشتیی  عورفی  لە  فیقهی  فتوایەكی  و 
كاریگەرییشی  نابێت،  بەردەوام  هەڵنەقواڵبێت 

بەسەر خەڵكەوە نابێت.
فتوا  لەسەر  وا  حاڵیبوونێكی  خراپ  ئەمرۆكە 
باڵو بۆتەوە كە خەڵكانێك هەبوونی فتوا بە كۆت و 
بەند لەسەر ئازادیی فیكر رەچاو دەكەن، بە حساب 
ئەوەندە گەشەی كردووە هەركەسێك  مرۆڤایەتی 
بۆی هەیە لە سۆنگەی حەز و بەرژەوەندییەكانی 
خۆیەوە بریار لەسەر كار و هەڵوێستەكانی بدات، 
و  سەرچاوە  دەبێ  بڕیاردانێك  هەر  لەوەی  غافڵ 
بایسی خۆی هەبێ، ناگونجێت بە بێ زەمینەیەكی 
هزری و مەعریفی هیچ بڕیارێك بدرێت. هەر ئەو 
فیكر و مەعریفەی  ئازادی  ئیددیعای  كەسەش كە 
لە  دەكات،  دینیی  مەعریفەی  لە  بەدەر  فراوانی 
راستییدا وا لە ژێر كاریگەریی كۆمه ڵە گوزارەیەكی 
مەعریفەی  و  ئایین  بووەتە  ئەو  بۆ  كە  دیكەدا 
نەیخاتە  و  بنێ  لێ  تریشی  ناوی  با  پێشوەخت، 

خانەی ئایینەوە.
فتوا لە ڕاستی و ماهییەتیدا شتێك نییە جگە لە 
ڕوانگەیەك بۆ پێكەوە بەستنی دەق و مەقسەدی 
و  ویست  مومارەسەی  و  واقیع  لەگەڵ  ئاینی 
بەستنە  پێكەوە  ئەم  كۆمەڵ،  و  تاك  ئیرادەی 

مرۆڤێكی بەرپرسیاری كارا بەرهەم دەهێنێت.
 ئەم ڕوانگەیە لە خۆوە دروست نابێ و ناڕسكێ، 
و  زۆر  پێكنەرەكانی  و  درێژخایەنە  پرۆژەیەكی 
زەبەندن، رێگایەكە توێشووی فرە و ماندووبوونی 
زۆر و نیەت و قەسدی بەرزی دەوێ، مامۆستا و 

رێنما و هاوكاری دەوێ .
بۆ  نموونەن  باشترین  فیقهییەكان  مەجمەعە 
بۆ  تاكەكەسییەوە  پرۆژەیەكی  لە  فتوا  پەرەپێدانی 
بە  دەبەستێت  شەرعیی  دەقی  كە  دەستەجەمعی، 
باقی دەزگا زیندووەكانی بیر و زانست و ئەندێشە، 
بریاری  و  فرمان  بە  چەند  هەر  مەجمەعانە  ئەم 
بەرهەمیان  بەاڵم  پێكدێن،  دەسەاڵتداران  فەرمی 
زیاتر و بەهێزترە بەو مەرجەی رەگەزی گەیاندن 
فراوانتر  و  زیاتر  خەڵكەوە  بە  پەیوەندییان  و 
بێت، لە میدیا و كەناڵەكانی میدیاوە كار و بیر و 

دەسكەوتەكانیان رەنگ بداتەوە.
و  خولیا  لە  شەرعی  دەقی  حزووری 
نابێ،  فیقهیی  فتوای  بە  تەنها  نوێ  بیركردنەوەی 
جگە لە فیقهـ، بۆی هەیە عیرفان و كەالم و فەلسەفە 
و هونەر و ئەدەبیاتی دینی وەاڵمدرەوەی زۆر لە 
ویست و ئاتاجیە زیندووەكانی رۆژانەی مەردوم 

بێت.
عیبادات  لەبازنەی  تەنها  فتوا  ئەوكەسانەی 
و  بیانەوێ   دەكەنەوە،  كورت  موعامەالتدا  و 
پاساوە  و  فتوا  لە  گەورە  غەدرێكی  نەیانەوێ  
لە  فتوا وەك  ئەخالقییە كۆمەاڵیەتییەكانی دەكەن. 
ئیستقیرای قورئان و سیرە و سوننەی پێغەمبەری 
لە  كردەوەش  بە  و  دەردەكەوێ  ئازیزمانەوە 
مێژووی چەندین سەدەی حزووری فیقهـ و فوقەها 
كایەكانی  هەموو  بووە،  بەرجەستە  زانایان  و 
بیركردنەوەی مرۆڤ دەبەر دەگرێ، هەر لەپرسیارە 
نوێژ و رۆژوو زەكات  پاكژیی و  سەرەتاییەكانی 
و حەجەوە تا دەگاتە پرسە قووڵەكانی عەقیدە و 
بڕوا و عیرفان و سەیر و سلووك، لە ئادابی نان 
ئەدەبیاتی  تا  دانیشتنەوە  و  هەستان  و  خواردن 
سوكر و سەحوی عاریفان، لە چارەسەری كێشەی 
سیاسەتی  رەوتی  راستكردنەوەی  تا  خیزانییەوە 
لە  بەڕێوەبردن.  سیستمی  كۆی  و  نێودەوڵەتی 
واڵتێك  و  مەملەكەت  بۆ  خیزانێك  بۆ  تاكێكەوە 
نێودەوڵەتییە  كۆمەڵگا  و  مرۆڤایەتی  كۆی  بۆ 
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ئاڵۆزەكان.
بۆ ئەوەی فتوا مەبەستەكانی بپێكێت، پێویستە 
سەرەتا بیر لەوە بكەینەوە تا چەندە لە جەوهەری 
راستەقینەی دینداریی تێگەیشتووین، ئایا دینداری 
بۆ چاككردنی دەروون و جەوهەری تاكەكانە، یان 

بۆ دەستكاری كردنی ڕواڵەت و روخساریان؟
پاشان چ پەیوەندییەك هەیە لە نێوان جەوهەر 
و روخساردا؟ لەنێوان فیكر و كردەوەدا؟ لە نێوان 
ناخ و ڕواڵەتدا؟ لە بنەرەتدا فیقهـ بۆ ئەوە هاتووە 
بە  و  ببێ  حاڵیی  دینەكەی  لە  قووڵی  بە  مرۆڤ 
كە  لەسەرەتاوە  بۆیە  بكات،  مومارەسەی  جوانی 
تازە بزاڤی دینداریی كەوتەرێ و خاوەنی پەیامی 
و  هەوەس  و  هەواو  لە  بوو  مرۆڤ  رزگاریی 
ئارەزوو پەرەستی و بتپەرستی، ناخ و رواڵەت و 
جەوهەر و مەزهەر پێكەوە بوون، رۆحی دینداریی 
و پەیامداریی لە رواڵەت و روخساری خەڵكەكەدا 
بەتایبەت فەقیهان و زانایان دیار بوو دەدرەوشایەوە 
_ هەرچەند لە هەموو چاخ و قۆناغێكدا كەسانی 
مونافیق  و دووڕوو هەبوون _ بەاڵم بە تێپەڕینی 
كات و لە قاڵبدانی چەمكە رەهاكان و دروستبوونی 
مانیفێستی دەسەاڵتداری و قۆرخكاریی فیقهـ وردە 
سەر  پەرژایە  و  دەروون  و  ناخ  لە  دابڕا  وردە 
بە  بوو  فتوا  و  فەقاهەت  و  زاهیرییەكان  كردەوە 
پایە  پلەو  بەرزبوونەوەی  و  خۆژیاندن  وەسیلەی 
وناوبانگ، هەر بۆیە ریفۆرمخوازێكی وەك ئیمامی 
غەززالی لە كاردانەوەەی ئەم بارودۆخە دا بیری 
لە ئیحیای علوومی دین كردەوە، بۆ گرێدانی فیقهـ 

بە ئەزموونی رۆحی وباتینی.
و  عیرفان  كاری  ئەوەی  بۆ  هەمانكاتدا  لە 
و  بكرێ  پێناسە  چوارچێوەیەكدا  لە  تەسەووفیش 

بێ زابیت و رابیت نەبێ.
دوادا  بە  تریشی  كاری  ناوازەیە  كارە  ئەم 
ئیبنولقەییمی  كتێبەكەی  باشترینیان  رەنگە  هات، 
فتوای كردە  بێت، كە  الموقعین(  اعالم   ( جەوزییە 
ئەوەی  بۆ  ئیالهیی،  گەورەی  بەرپرسیارێتییەكی 
كەس بە بێ فەراهەمبوونی مەرج و پێداویستییەكانی 
ئیدیعای نەكات، دوای ئەوەش بە وردبینی و نیەت 

و ئیخالسەوە ئەنجامی بدات.
ناكەم  یاسا و رێسایە  لەو هەموو  باس  ئیدی 
كە ئسووڵییەكان و شەرعزان و قەواعیدناسەكان 
لە گرێژەنە دەرنەچێ و  فتوا  ئەوەی  بۆ  دایانناوە 

مەبەستەكانی بپێكێت. 
و  قورئان  لە  شارەزایی  وێڕای  موفتی 
فیقهو  مێژووی  و  زانایان  رای  و  فەرموودە 
ئیستیحسان  قیاس و  فوقەها و رێكارەكانی وەك 
و مەساڵیح و سەددی زەرائیع، پێویستە ئاگاداری 
وەزعی گشتی خەڵك و باری دەروونی موستەفتی 

و خسوسیەتی قۆناغەكە بێت.
هەستیارترین فتوا ئەو فتوایەیە كە راستەوخۆ 
دەڕواتە ناو خەڵك و بە ئیجابی یا سەلبی مامەڵە 
هۆی  دەبێتە  فتوایە  ئەم  دەكات،  دەسەاڵت  لەگەڵ 
دابەشبوونی خەڵك، یار و نەیاری بۆ دروستدەبێ. 
فتوایەكی  ناكرێ  كە  سیاسییە  فتوای  مەبەستم 
سیاسەتی  سەر  لە  كارییگەریی  و  بدرێ  تازە 

مەجمەعە فیقهییەكان باشترین نموونەن بۆ پەرەپێدانی فتوا لە 

پرۆژەیەكی تاكەكەسییەوە بۆ دەستەجەمعی، كە دەقی شەرعیی 

دەبەستێت بە باقی دەزگا زیندووەكانی بیر و زانست و ئەندێشە

;
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ئەرك  فتوایە  ئەو  نەبێ، چونكە بۆی هەیە  گشتی 
وفرمانێكی وا لە خەڵك داوا بكات كە هەڵوێستیان 
بۆیە  بگۆڕن.  دیاریكراو  سیاسەتێكی  سەر  لە 
ئەمرۆدا  هەلومەرجی  لە  سیاسی  فتوای  حسابی 
بدرێ  سەرپێی  فتوای  نابێ  و  تایبەتە  حسابێكی 
لەسەر پرسە سیاسییەكانی واڵت بە بێ گەڕانەوە 
ئەو  پەردازانی  تیۆری  و  سیاسەتمدران  الی  بۆ 
بابەتییانە  و  ورد  هەڵسەنگاندنی  بێ  بە  و  بوارە 
بۆی. بۆ نموونە: قسە كردن لەسەر هەڵبژاردنەكان، 
و  حیزبەكان  لەسەر  هاوپەیمانێتییەكان،  لەسەر 
بەرنامەكانیان، لە سەر كاراكتەرە سیاسییەكان و 
پەیوەندییە  لەسەر  تاكەكەسییان،  ژیانی  مێژووی 
نێودەوڵەتییەكان، لەكوردستاندا پرسەكە هەستیار 
و  سیاسیی  بێناسنامەی  واڵتە  ئەم  چونكە  ترە، 
مەترسیداردا  و  ئاڵۆز  قۆناغێكی  بە  حقووقییە، 
پێویستە  كوردستان  لە  ئاینی  فتوای  دەبێ،  تێپەڕ 
بێت  فتوایەك  بسەلمێنێت،  خۆی  میسداقیەتی 
و  دەسەاڵتدار  داواكاریی  و  ویست  لە  گەورەتر 
نێودەوڵەتییەكان،  و  ئیقلیمی  و  ناوخۆیی  هێزە 
تەنها وتەنها بەرژەوەندیی ئەم گەلە و ئەم خاكە 
وێڕای  بێت،  بەرچاو  لە  نەوەكانی  دوارۆژی  و 
كەلتووری و  میللی و  ئاینی و  پاراستنی شناسی 
خاوەن  ئازادی  گەلێكی  وەك  گەلە  ئەم  مانەوەی 

ئیرادە.
شارۆچكەكانی  و  شار  لە  فتوا  لیژنەكانی 
كوردستان، پێویستە كاراتر و ئازاتر و وریاتر بن 
لەوەی ئێستا هەن، لەسەر مەزهەبێكی دیاریكراو 
چەق نەبەستن، رووبكەنە فیقهی بەراوردكاریی كە 
ئەمرۆ زیاد لە نۆ مەزهەبی مودەووەنمان هەیە و 
هەموو  بە  كارپێكراوەكان،  لەیاسا  بن  شارەزاش 
و  دەستووری  و  جینائی  و  مەدەنی   ( لقەكانیەوە 
كارگێڕی و بازرگانی و...هتد(  و تێكەڵی دنیای تازە 

و خولیای نەوەی نوێ بن و لە هەموو زانستەكانی 
رۆژ و هونەری ئەدەبیاتی تازەش بەهرەمەند بن و 
لینكیان هەبێ بە مەجمەعە فیقهییە رەسەنەكان و 
ناوەندەكانی خویندن و سەنتەرەكانی رووناكبیری 

و ریكخراوە مەدەنییەكان.
بە  دەسترەسی  هەنووكە  خۆشبەختانە 
سەرچاوە و مەوسووعە فیقهییەكان لە جاران زۆر 
ئاسانترە، تەكنۆلۆژیا زۆر كاری بۆ ئاسانیكردوون، 
بەدەستهێنانی  بۆ  دەوێ  پێویستی  هیممەتی  تەنها 

زانیاری لەسەر كۆی بابەت و پرسەكان.
زۆریش گرنگە زانا و موفتییان دیداری مانگانە 
و  شیكاریی  بۆ  هەبێ  سااڵنەیان  و  وەرزی  و 
كۆنگرەی سااڵنەی  و  تازەكان  بابەتە  لێكدانەوەی 
و  هەڵوێست  دیاریكردنی  بۆ  ببەستن  ئامانجدار 

بڕیاری دروست لەسەر كێشەو گرفتەكان.
فیكریی  لێكۆڵینەوەی  بۆ  زەهاوی  سەنتەری 
ویستوویەتی  دروستبوونیەوە  وەختی  ساتە  لە 
قۆڵی  لە  بكات  ئیسالمیی  هزری  بە  خزمەتێك 
كیتاب  كە  سەرچاوەیەوە  دووەمین  و  یەكەمین 
زانستی   خوێندنەوەی  پاشان  سوننەتە،  و 
زانا  رەسەنی  و  دێرین  كەلەپووری  بۆ  مەنهەجی 
مسوڵمانەكان بكات و بڕوای وایە فیقهی نوێ بەبێ 
وەحی  مەعاریفی  و  رۆژ  مەعاریفی  ئاوێتەكردنی 
توراسی  سەر  لە  سووربوون  نایەت،  بەرهەم 
كەوكردنی  و  شەن  و  لەبێژنگدان  بەبێ  فیقهی 
چەندبارە  و  دووبارە  لە  جگە  نابێ  بەرهەمێكی 
هەناسەدان  واتە  زوو،  سەردەمانی  كردنەوەی 
بەهەوای رابردوو كە بێجگە لە چۆڵكردنی پێگەی 
شایەتیدان و رێبەرایەتی ئوممەت و پاشكۆبوون لە 
رەوتی شارستانێتی و لە ئەنجامدا كۆیلە بوون و 
رەدووكەوتنی حەزارەتی یەكچاوی غەربی هیچی 

تری لێ دروست نابێـت.
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ڕێوشوێنەكانی گۆڕینی 

فــەتـــوا

یمدادتەها
ئ

زانسته   له   به كالۆریۆس 
 .1990 له دایكبووی 

ئیسالمییه كان. چه ندین وتاری باڵوكراوه ی هه یه 
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فەتوا گرنگییەكی تایبەتی لە ئیسالمدا پێدراوە و 
پێگەیەكی گەورەی هەیە، هۆكاری بەردەوامبوونی 
كاركردنە بە ئیسالم و دوورخستنەوەی خەڵكە لە 
تاوان و پاراستنی سنوورەكانی خودای گەورەیە 
و دۆزینەوە و ڕاگەیاندنی حووكمی شەرعییە بۆ 
فەتوا  دێت.  بەسەر كەسێك  پێشهاتێك  و  ڕووداو 
لێوەكراوە  باسی  لە سەرچاوەكاندا  زۆرێك  وەك 
و  خودا  ناوی  بە  ڕاگەیاندنە  و  ئیمزاكردن 

پێغەمبەرەوە )درودی خودای له سه ر بێت(.
لە  باس  بەخێرای  كورتەدا  لێكۆڵینەوە  لەم 
فەتوا و پێگە و گرنگییەكەی و مەرجەكانی موفتی 
دەكەین، پاشان باس لە هۆكار و ڕێگە و جێگەكانی 

فەتوا گۆڕین دەكەین.
فەتوا لە زمانی عەرەبیدا بە واتای ڕوونكردنەوە 

و دەرخستن هاتووه )1( : 
َعِظيُم  اْلِْفَتاَء  َأنَّ  )اْعَلْم  دەفەرموێت:  نەوەوی 
َطِر َكِبرُي اْلَْوِقِع َكِثرُي اْلَفْضِل أِلَنَّ اْلُْفِتَ َواِرُث اأْلَْنِبَياِء  اْلَ
لكنه  الكفاية  وقائم بفرض  َوَساَلُمُه عليهم   ِ اللَّ َصَلَواُت 
َتَعاَل:   ِ اللَّ َعْن  ُموِقٌع  اْلُْفِت  َقاُلوا  َوهِلََذا  ِلْلَخَطِأ  ٌض  ُمَعرِّ
َوَرَوْيَنا َعْن اْبِن اْلُْنَكِدِر َقاَل العامل بني الل تعال وخلقه 
كارێكی  فەتوا  واتە:  َبْيَنُهْم(،  َيْدُخُل  َكْيَف  فينظر 
گەورە و مەترسیدارە و پێگەیەكی گەورەی هەیە، 
پاداشتی گەورەشی هەیە، چونكە موفتی بەشبەری 
ئەگەری  لێبێت(،  خودای  )درودی  پێغەمبەرە  
وتراوە  بۆیە  هەیە،  تاوانی  كەوتنە  بە  تووشبوون 
دەكات،  خودا  بری  لە  ئیمزا  ئەوكەسەیە  موفتی 
ئیبن مونكەدەر دەفەرموێت زانا ئەوكەسەیە كەوا 
لە نێوان خودای گەورە و بەندەكانیدایە، با بزانێت 

چۆن نێوەندگیریی دەكات )2(.
فەتوادا  پێناسەی  لە  قەرافی  پێشەوا 
تعالی  الله  حكم  عن  إخبار  »الفتوی  دەفەرموێت: 
في إلزام أو إباحة«. واتە: فەتوا گەیاندنی هەواڵە 
لە خودای گەورەوە و بە هۆیەوە ڕەوایەتیپێدان و 

پێویستكردنی كارێكی پێ بەدی دێت )3(.
حكم  بیان  »اإلفتا ء:  دەفەرموێت:  جورجانی 

حووكمی  ڕوونكردنەوەی  فەتوا  واتە:  المسألە«. 
بابەتێكە )4(.

كەواتە: لە میانەی ئەم پێناسانەی پێشەوایانه وه  
ڕوونكردنەوەی  فەتوا:  كەوا  دەردەكەوێت  بۆمان 
پرسیاری  كەوا  كەسێك  بۆ  شەرعییە  حووكمی 
ئەوەی  بەبێ  لێكردوویت،  بابەتێك  دەربارەی 

پێویستی بكەیت لەسەری بە گوێت بكات )5(.
ئەوەی فەتوا لە حووكمی دادوەر جیا دەكاتەوە، 
بەو  نییە و  پەیوەستكردنی خەڵكی  توانای  موفتی 

حووكمەی ڕوونی كردووەتەوه )6(.
چەند  لە  پیرۆزدا   قورئانی  لە  فەتوا  وشەی 

جێگەیەكدا بەكار هاتووە: 
]َفاْسَتْفِتِهْم  دەفەرموێت:  گەورە  خودای    .1
ا َخَلْقَناُهْم ِمْن ِطنٍي اَلِزٍب[  َأُهْم َأَشدُّ َخْلًقا َأْم َمْن َخَلْقَنا ِإنَّ
} الصافات:١١{، واتە: تۆ داوای ڕوونكردنەوەیان لێبكە 
كەوا دروستكردن و وەدیهێنانی ئەوان سەخت و 
گرانە یان ئەوەی ئەوەی ئێمە دروستمان كردوون، 
ئێمە ئەوانمان لە قوڕێكی پێكەوە لكاو بەدیهێناوە. 
ُيْفِتيُكْم   ُ اللَّ ُقِل  َساِء  النِّ ِف  ]َوَيْسَتْفُتوَنَك   .2
ڕوونكردنەوەی  داوای  واتە:  }النسا ء:١٢٧{،  ِفيِهن[ 
بڵێ: خودای گەورە  ئافرەتان،  لێدەكەن دەربارەی 

بۆتان ڕووندەكاتەوە.
پێویستبونی فەتوادانەدان بە زانستەوە نەبێت: 
ِإْن  ْكِر  الذِّ َأْهَل  ]َفاْسَأُلوا  خودای گەورە دەفەرموێت: 

ُكْنُتْم اَل َتْعَلُموَن[ }النحل:43{، 

جیاوازی نێوان فەتوا و حوكمی شەرعی: 
حووكمەی  لەو  بریتییە  شەرعی:  حووكمی 
كردەوەی  و  كار  بۆ  دایناوە  گەورە  خودای 

بەندەكان.
فەتوا: وەاڵمی پرسیارلێكراو )المفتی( ە بۆ ئەو 

كەسەی پرسیاری لێدەكات.
فەتواش  بەندەكانە،  كردەوەی  حووكم  كەواتە: 
ئەوەية كە موفتی پێمان دەڵیت. حووكم دیاریكردنی 
كردەوەی بەندەیە بەبێ گوێدانە كات و شوێن و 
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و  نوێژكردن  )پێویستبوونی  بارودۆخ  و  سەردەم 
قەدەغەكردنی شەراب(، بەاڵم فەتوا جێبەجێكردنی 
و  جێگە  لە  و  واقیع  لەسەر  شەرعییە  حووكمی 

شوێنەكاندا. 
دەربارەی فەتوا ئیبن قەیم دەفەرموێت: خودای 
كردووە  قەدەغەی  پیرۆزدا  قورئانی  لە  گەورە 
بەناوی خودای گەورەوە بە بێ زانست و زانیاری 
دەربارەی  دەكات  قسە  موفتیش  بكرێت،  قسە 
شەریعەتی خودا، جا ئەگەر قسەكردنە لە خۆیەوە 
كەسی  بەاڵم  دەكەوێت،  ئایەتەكە  بەر  ئەوە  بێت, 
دۆزینەوەی  بۆ  دەكات  تێكۆشان  و  هەوڵ  موفتی 
حووكمی شەریعەت لەسەر پێشهاتەكان، ئەگەر بە 
هەڵەشدا بچێت و هەواڵ و ڕوونكردنەوەی ناڕاست 
دەربچێت ئەوە تاوانبار نابێت و پاداشتێكیشی بۆ 
دەنووسرێت لە بەرامبەر تێكۆشانەكەیدا. بەاڵم ئەو 
بیداتە  ڕاستەوخۆ  نابێت  هەڵیگۆزاوە  حووكمەی 
پاڵ خودا و پێغەمبەرەكەی و بڵێت: خودای گەورە 
یان  حەاڵڵیكردوە،  یان  حەرامكردوە  شتی  فیسار 
حووكمی خوا لەمبارەیەوە ئەمەیە، نابێت بۆچوونی 
خۆی بكات بە حووكمی خودا، بەڵكوو دەبێت وەك 

ئیجتیهادی خۆی دەریببڕێت. 
ئەوەیە  لەسەر موفتی  ئەوەی گرنگە  هەروەها 
كە دەبێت بە پێی شەریعەتی ئیسالم و داخوازی 
و  هەوەس  پێی  بە  نەك  بدات،  فەتوا  دەقەكان 
 [ دەفەرموێت:  گەورە  خودای  خۆی.  ئارەزووی 
اِس  ا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِف اأَلْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ النَّ َيا َداُوُد ِإنَّ
الَِّذيَن  ِإنَّ   ِ اللَّ َسِبيِل  َعْن  َفُيِضلََّك  اهْلََوى  ِبِع  َتتَّ َوال  قِّ  ِباحْلَ
َيْوَم  َنُسوا  ا  ِبَ َشِديٌد  َعَذاٌب  هَلُْم   ِ اللَّ َسِبيِل  َعْن  َيِضلُّوَن 
َساِب [ } ص: 26{، خودای گەورە لەم ئایەتەدا  احْلِ
شوێنكەوتنی  بە  ڕوونكردوەتەوە،  ڕاست  ڕێگەی 
وەحی خودای دیاریكردوە، ڕێگەی ناڕاستیش كە 
مرۆڤ سەری لێ بشێوێت ئەگەر لەسەری بێت، كە 
شوێنكەوتنی هەوەس و ئارەزووە، بریتییە لەوەی 

پێچەوانەی دەق بێت.
َها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا  هەروەها دەفەرموێت: ]َيا َأيُّ

َتَناَزْعُتْم  َفِإْن  ِمْنُكْم  اأَلْمِر  َوُأوِلي  ُسوَل  الرَّ َوَأِطيُعوا   َ اللَّ
 ِ ِباللَّ ُتْؤِمُنوَن  ُكْنُتْم  ِإْن  ُسوِل  َوالرَّ  ِ اللَّ ِإَل  وُه  َفُردُّ َشْيٍء  ِف 
}النسا ء:  َتْأِويال[  َوَأْحَسُن  َخرْيٌ  َذِلَك  اآلِخِر  َواْلَيْوِم 
59{، خودای گەورە لەم ئایەتەدا فەرمانی كردوە 
بە  فەرمان  كرداری  خودی  خۆی,  گوێڕایەڵی  بە 
خودای  )درودی  پێغەمبەر  بۆ  گوێڕایەڵییەكەشی 
سەربەخۆی  بە  كردوەتەوە  دووبارە  لێبێت( 
)ئەمەش ئاماژەیە بە گوێڕایەڵی ئەو لە هەرشتێكا 
سەربەخۆ فەرمانی پێكردبێت( هەروەها گوێڕایەڵی 
زانایان و پێشەوایانیشی لە چوارچێوەی گوێڕایەڵی 
سەربەخۆ  بە  و  كردوەتەوە  جێگە  پێغەمبەردا 
فەرمانەكەی بۆ نەهێناون، ئەمەش ئاماژەیە بەوەی 
فەرمانی سەربەخۆی زانایان و پێشەوایان كە لە 
ژێر فەرمانی شەریعەتدا نەبێت، گوێڕایەڵی ناكرێت، 
فەرمانیان  دەقدا  ڕۆشنایی  ژێر  لە  دەبێت  تەنها 

هەبێت و گوێڕایەڵی بكرێن. 
گەڕانەوەی  پێش  موفتی  پێویستە  هەروەها 
دەرنەكات  حووكمێك  و  بۆچوون  هیچ  دەق،  بۆ 
بۆچوونەكەی  و  بدۆزێتەوە  بۆ  بەڵگەی  پاشان  و 

بچەسپێنێت.
بەڵكوو دەبێت هیچ كارێك نەكات و فەتوایەك 
خودا  لە  و  شەرع  بۆ  دەگەڕێتەوە  تاوەكو  نەدات 
گەورە  خودای  دەگرێت.  وەری  پێغەمبەر  و 
ُموا َبنْيَ َيَدِي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَقدِّ دەفەرموێت: ]َيا َأيُّ
يٌع َعِليٌم[ }الحجرات:1{.  َ َسِ َ ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ِ َوَرُسوِلِه َواتَّ اللَّ
زانایانی پێشین واتای )التقدم بین یدي الله ورسولە( 
وتنی  لە  پەلەمەكەن  كردووە:  واتا  بەمشێوە  یان 
و  فەرمایشت  پێش  كارێك،  كردنی  یان  قسەیەك، 

كاری پێغەمبەر )درودی خودای لێبێت(. 
مولەیكەوە  ئەبی  ئیبن  لە  دەگێڕنەوە  هەروەها 
دەفەرمووێت: ئەبوبەكری سدیق فەرموویەتی: چی 
زەوییەك هەڵدمدەگرێت و چ ئاسمانێك سێبەرم بۆ 
دەكات، ئەگەر قسەیەك بكەم دەربارەی ئایەتێكی 

قورئان بە بۆچوونی خۆم و بەبێ زانست. 
عومەری  پێشەوا  لە  گێڕدراوەتەوە  هەروەها 
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كوڕی خەتتابەوە ئامۆژگاری خەڵكی كردوە ئەگەر 
دەربڕی  تێگەشتنێكیان  و  بۆچون  و  فەتوایەكیاندا 
دەربارەی ئایەتێك بڵێن ئەگەر بۆچونەكە ڕاست و 
درووست بێت لە خوداوەیەوە نیشانیدام و ڕێنمونی 

كردووم بۆی، ئەگەر هەڵەشبێت لە منەوەیە. 
)ڕەزای  عومەر  و  ئەبوبەكر  ڕێبازی  هەروەها 
بەوە  فەرمانیان  و  بووە  ئەوە  لێبێت(  خوایان 
كردووە كە ئەگەر ڕووداوێك هاتبێتە پێش سەرەتا 
تێیدا  ئەگەر  قورئان،  لە  گەڕاون  حووكمەكەی  بۆ 
لە  ئەگەر  گەڕاون،  بۆی  سوننەت  لە  نەبوبێت 
ئەوەیان  هاوشێوەی  یان  نەیانبینیبێتەوە  سوننەت 
دەست نەكەوتبێت تێیدا بۆ ئەوەی پێوانەی بكەنە 
كۆ  هاوەاڵن  لە  زانایانیان  گەورە  ئەوە  سەری، 
بۆچوونە  كام  و  كردوە  ڕاوێژیان  و  كردوەتەوە 
هاوەاڵنی لەسەری كۆك بوبن كاریان پێ كردووە 

 .)7(
لەوپەڕی  عومەر  فەرمایشتەی  ئەم  تەماشا 
دەبێتە  و  فەرموویەتی  دووربینیەوە  و  ژیریی 
هۆكاری ئەوەی ئیسالم و دەقەكانی وەك خۆیان 
بە درووستی و بێخەوشی بمێننەوە و بۆچوون و 
تێگەشتنە كرچوكاڵ و هەڵەكانی ئێمەش نەبێتە ماڵ 
بەسەر ئیسالمەوە و ببێتە دەروازەیەك نەیاران لە 

ڕێگەیەوە ئاینی پێ لەكەدار بكەن.
قەیم  ئیبن  فەتوادا  پرۆسەی  بەجێگەیاندنی  بۆ 
بە دوو هۆكاری سەرەكی  پێویستی  دەفەرموێت: 

هەیە: 
بارودۆخەكە  لە  درووست  تێگەشتنی   -1
پشت  و  زانیاری  و  زانست  دەستخستنی  و 

ئەستووربون بە بەڵگە و ئاماژەی ڕوون.
حووكمی  دیاریكردنی  و  دۆزینەوە    -2

پێویستی شیاو بۆ بابەتەكە )8(.
ئەو مەرجانەی پێویستە لە موفتیدا هەبن:

یه كه م: پێویستە شارەزابێت لە زمانی عەرەبیدا 
و عەرەبیزانێكی تەواوبێت، چونكە سەرچاوەكانی 

فەتوادان لە ئیسالمدا بە زمانی عەرەبی هاتوون.

بێت  شتانە  ئەو  شارەزای  پێویستە  دووه م: 
كەبەسەر دەقدا دێت، لەوەی كە ئایا ناسیخە یان 

مەنسوخە، گشتگیرە یان كۆتكراوە.
كەوا  زانستانەی  لەو  شارەزابوون  سێیه م: 
خزمەت  دەخرێنە  و  سوننەتەوە  بە  پەیوەستن 
سوننەت و بۆ پارازتنی سوننەت بەكاردەهێنرێن، 
و  ناڕاست  و  ڕاست  فەرموودەی  ناسینەوەی  لە 
مورسەل و..هتد، هەروەها شارەزابوون دەربارەی 

ئەو كەسانەی فەرموودەیان گێڕاوەتەوە و..هتد.
ڕێچكەی  و  ڕێباز  بە  شارەزابێت  چواره م: 

زانایانی پێشین.
پێنجه م: شارەزابوون بە ڕێگەكانی پێوانەكاریی 

و زانینی پێگەی بەڵگەكان.
و  لەخواترس  موفتی  پێویستە  شه شه م: 

پارێزكاری سنوورەكانی بێت )9(.
فەتوادان  گرنگی  دەربارەی  نەوەوی  پێشەوا 
چەند گێڕانەوەیەكمان بۆ باس دەكات لە هاوەاڵن 
فەتوادان  لە  خۆیان  كە  موسوڵمانەوە  زانایانی  و 

پاراستووە و تیژڕەوییان نەكردوە لە فەتواداندا.
لە ئیبن عەباس و ئیبن مەسعودەوە گێڕاوەتەوە 
دەربارەی  پرسیاری  هەركەس  فەرموویانە:  كەوا 
هەرشتێك لێ بكرێت و وەاڵم بداتەوە ئەو كەسێكی 

شێتە. 
لە سوفیانی كوڕی عوەینەوە: كەسی كەمزانست 

مكوڕترین كەسە لەسەر فەتوادان.
هەیە  وا  جاری  فەرموویەتی:  شەعبیەوە،  لە 
ڕووداوێك  دەربارەی  دەكرێت  یەكێك  لە  پرسیار 
ئەو  ئەگەر  دەداتەوە،  وەاڵم  یەكسەر  ئەویش  و 
پرسیارە لە عومەری كوڕی خەتتاب بكرایە ئەوە 

هەموو ئەهلی بەدری بۆ كۆدەكردەوە. 
پرسیاری  كەوا  گێڕدراوەتەوە  مالیكەوە  لە 
لێكراوە دەربارەی 50 بابەت، ئەویش هەر لەوەاڵمدا 
پێویستە  فەرمویەتی:  پاشان  نازانم،  فەرموویەتی: 
هەر كەسێك پرسیاری لێ كرا پێش ئەوەی وەاڵم 
چاوی  پێش  بهێنێتە  دۆزەخ  و  بەهەشت  بداتەوە، 
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خۆی و خۆی بۆ یەكێكیان ئامادە بكات.

فەتوای  كەوا  گێڕدراوەتەوە  لێیەوە  هەروەها 
داوە  بۆ  شاهێدیان  زانا  حەفتا  هەتاوەكو  نەداوە 

كەوا شیاوێتی ئەوەی هەیە فەتوا بدات. 
دەبێت  كە  كردوە  لەوە  باسیان  هەروەها 
بێت،  موكەلەف  موسوڵمانی  كەسێكی  موفتی 
خۆی بە دووربگرێت لە هەركارێك كە ببێتە هۆی 
فاسقبوونی و لە شكۆ و پیاوەتی كەمبكاتەوە، بیر 
و  ڕەفتار  و  بێت  سەالمەت  و  فراوان  هۆشی  و 

هەڵسوكەوتەكانی شیاو و وشیارانە بێت )10(.

چەمكی گۆڕینی فەتوا
و  گۆڕین  لە  بریتییە  فەتوا  گۆڕینی 
جۆراوجۆریەتی وەاڵمی موفتی بۆ پرس و بابەتە 
شتانەی  ئەو  گۆڕینی  پێی  بە  ئیجتیهادییەكان، 
پێویستییەكانیش  دەكەن،  پێویست  فەتوا  گۆڕینی 

دواتر لە درێژەی بابەتەكەدا باس دەكەین. 
فەرموویانە: حووكمی شەرعی قەتعی، ئەوەی 
بنەماكانی  وەك  بڕابێتەوە،  و  بێت  یەكالیی  كەوا 
دەمێننەوە  بەجێگیری  ئەوە هەر  ئاین و ڕەوشت، 
ئەوەی  بەڵكوو  نایەت،  بەسەردا  گۆڕانكارییان  و 
و  هۆكار  ئەو  لە:  بریتییە  دێت  بەسەردا  گۆڕینی 
شوێن و كات و ئامرازەی حووكمی بۆ دەردەكرێت، 
ئەو حووكمانەش كە بە پێی گۆڕینی كات و شوێن 
و ئامرازەكان حووكمی نوێ دەخوازێت حووكمی 

ئیجتهادییە. 
لە  بەردەوام  ئیسالمیی  فیقهی  بەمشێوەیەش 
نوێبوونەوەدا دەبێت و توشی چەقبەستویی نابێت، 
حووكمی شیاو دەدرێت بۆ بارودۆخەكان و بابەتە 

فیقهییە فەرعییەكان. 
گۆڕانی  ئەوەی  فەرموویانە:  زانایان 
لە  كە  ئیجتیهادییەكانه ،  ئەحكامە  دێت  بەسەردا 
ڕەچاوكردنی  و  )القیاس(  پێوانەكاری  ڕێگەی 
بەرژەوەندییەوە بەدەست دێن، نەك حووكمە بنەما 

و جێگیرەكان. 

گۆڕینی  فەتوا،  گۆڕینی  بە  مەبەست  كەواتە 
كەسێكەوە  لە  موفتییە  ڕوونكردەوەكانی  و  وەاڵم 
ئەو  ڕەچاوكردنی  پێی  بە  و  دیكە  كەسێكی  بۆ 

بابەتانەی باسمان كردن.
گۆڕینی  نێوان  لە  كردوە  جیاوازییان  زانایان 

حووكمی شەرعی لە گەڵ گۆڕینی فەتوا)11(.
ڕەزامەندی  هەبوونی  پێویستبونی  بۆنمونە: 
تاوەكوو  فرۆشیار(  و  )كڕیار  هەردووال  نێوان  لە 
هەرگیز  ئەمە  دابمەزرێت،  و  درووستبێت  مامەڵە 
ئەم  بڵێت  نییە  نایەت و ڕۆژێك  گۆڕانی بەسەردا 
بەسەردا  گۆڕانی  ئەوەی  بەڵكوو  نامێنێت.  مەرجە 
دەربڕین  ڕەزامەندنی  شێوازی  لە  بریتییە  دێت 
دیكە  یەكی  بۆ  كۆمەڵگەیەكەوە  و  سەردم  لە  و 
دەدرێت  ئەوە  لەسەر  حووكمەكەش  دەگۆرێت، 
كەوا بووەتە نەریتییان. لە هەندێ جێگەدا، خاوەن 
دووكان نرخ دەنووسێت لەسەریان، كڕیاریش دێت 
مامەڵە ناكات و شمەك دەبات. ئەمە بەڕەزامەندی 
گفتوگۆ  بە  پێویست  و  دەكرێت  هەژمار  دەربڕین 
ناكات لەسەر نرخەكەی. لە هەندێك جێگەش ئەمە 

نییە و گفتوگۆی لەسەر دەكەن. 

بەڵگەكانی گۆڕینی فەتوا: 
لێبێت( ڕێگری كرد  پێغەمبەر )درودی خودای 
سێ  لە  زیاتر  بۆ  قوربانی  گۆشتی  هەڵگرتنی  لە 
ئەویش  تایبەت،  هۆكارێكی  لەبەر  ئەمه ش  ڕۆژ، 
هاتنی كۆمەڵە میوانێكی زۆر بوو بۆ مەدینە، بەاڵم 
لە فەرموودەدا ئاماژەی بۆ فەرمووە لەپاش نەمانی 
سەرپشكی  هەڵگرتوو  حووكمەكەشی  هۆكارەكە 
گرتن لەوەی كە دەتوانن هەڵیبگرن بۆ زیاد لە سێ 
التی  الدافة  نهیتكم من أجل  )إنما  ڕۆژ، فەرمووی: 

دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا( )12(.
پێغەمبەر  جیاوازەكانی  وەاڵمە  هەروەها 
)دروودی خودای لێبێت( بۆ ئەو كەسانەی داوای 
ئامۆژگارییان كردووە و پرسیوویانە كام كردەوەیە 
بە  هەریەكەیانی  وەاڵمی  ئەویش  باشە،  و  خێرە 
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ئەوەی فەتوا لە حووكمی دادوەر جیا دەكاتەوە، 
موفتی توانای پەیوەستكردنی خەڵكی نییە 

بەو حووكمەی ڕوونی كردووەتەوه .

;
بارودۆخی  بۆ  ڕوانیوویەتی  داوەتەوە،  جۆرێك 
ئامۆژگارییەك  هەر  بە  پێویستی  و  هەریەكەیان 
هەبوبێت بۆ بەهێزبوونی باوەڕی و كام وەاڵمە بۆ 
ئەو گونجاو بێت ئەوەی پێ وتوە. ئەمەش ئاماژەیە 

بۆ گۆڕینی فەتوا بۆ كەسەكان.
یەكێكی  بە  و  مەبە  توڕە  فەرمووە  یەكێكی  بە 
فەرمووە نوێژە فەرزەكان لە كاتی خۆیدا بكە و بە 
یەكێكی فەرمووە بڕوا بە خودا بهێنە و دامەزراوبە 
)13(. هاوەاڵنیش كاریان بەمە كردووە: بۆ نموونە: 
ئافرەتان  بەسێی  تەاڵقدانی سێ  گۆڕینی شێوازی 

لەالیەن پێشەوا عومەری كوڕی خەتتابەوە.
لەو  هاوەاڵن  دیكەی  هەڵویستی  چەندین 
بارەیەوە دەكرێتە بەڵگە بەاڵم لەبەر كەمی دەرفەت 

باس ناكرێت.
دەگۆڕێت  زانایان  كۆدەنگی  قەرافی  ئیمامی 
لەسەر  كەوا  حووكمێك  گۆڕینی  دەربارەی 
ِإجراَء  )أنَّ  دەفەرموێت:  و  دامەزرابێت  دابونەریت 
ِ تلك العوائد: خالُف  األحكام الت ُمْدَرُكها العوائُد مع تغريُّ
ين، بل كلُّ ما هو ف الشريعِة َيْتَبُع  اِلمجاع وجهالٌة ف الدهّ
ِ العادِة ِإل ما تقتضيه  ُ احلكُم فيه عند تغريُّ العوائَد: َيتغريَّ

دُة(()١4(. العاَدُة التجدِّ

فەتوا گۆڕین كەی دەبێت؟
لەو  یەكێك  نەریتەكان:  و  باو  گۆڕینی   .1
كارانەی دەبێتە هۆكاری گۆڕینی فەتوا گۆڕینی ئەو 

دابونەریتەیە فەتواكەی لەسەر بینا كراوە.
دەربارەی  قەڕافی  پێشەوا  لە  كراوە  پرسیار 
ئەوەی كە ئایا ئەگەر ئەو دابو نەریتانەی زانایان 

فەتوایان لەسەر داوە و بۆیان بەجێهێشتوین، ئەگەر 
ئێستە گۆڕانكاری بەسەر ئەو دابو نەریتانەدا هات 
بە هەمانشێوە گۆڕانكاری بەسەر حووكمەكانیشدا 
دێت, یان هەر وەك خۆیان دەمێننەوە؟ لە وەاڵمدا 
لەسەر  شەرعی  حوكمێكی  هەر  فەرمووی: 
گۆڕینی  بەپێی  كرابوو,  بونیاد  دابونەریتێك 
بەڵكو  دەگۆڕێت.  حووكمەكە  دابونەریتەكەش 
ئەگەر بۆخۆشمان چووینە شوێنێكی دیكەوە كەوا 
بە شێوەیەكی دیكە بوو  نەریتی ئەو شوێنە  دابو 
بەسەردا  پێشووی  شوێنی  حووكمی  هەمان  ئەوا 
حووكمێكی  بە  پێویستی  بەڵكو  ناكەین،  جێبەجێ 

دیكەیە. وەك لە سەرەوە ئاماژەمان بۆ كرد.
دیكەوە  شوێنێكی  لە  كەسێكیش  ئەگەر  بەڵكو 
هات كەوا دابونەریتیان جیاوازبوو لە دابونەریتی 
حووكمی  هەمان  تێیداین،  ئێمە  جێگەیەی  ئەو 
خۆمانی بەسەردا جێبەجێ ناكەین، بەڵكوو بەپێی 

شوێنی خۆی فەتوای بۆ دەدەین )15(.
كەوا  دەردەكەوێت  بۆمان  لەمەوە  كەواتە: 
ئەوەی گۆڕانكاری بەسەردا دێت بریتییە لە فەتوا 
و  شەرعی  حووكمی  جێبەجێكردنی  چۆنیەتی  و 
نەك  جێگەیە  ئەو  بۆ  شیاو  حوكمی  دیاریكردنی 

خودی حووكمەكان گۆڕانیان بەسەردا بێت.
بابەتە،  لەم  تێگەشتن  زێدە  بۆ  دەتوانین 
نموونە  بە  سەرفیترە  زەكاتی  بەجێگەیاندنی 
)دروودی  پێغەمبەردا  سەردەمی  لە  وەربگرین: 
خودای لێبێت( بە گەنم و جۆ و خورما و كەشك 
دیاریكراوە. دواتر كە دابونەریتی خەڵك گۆڕاوە و 
بۆ  لەو شمەكانەوە گۆڕاوە  خواردنی سەرەكییان 
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برنج دەتوانرێت برنج بدرێت بە زەكاتی سەرفیترە.
پێویستە بە جێگەیاندنی حووكمی شەرعی   .2
هۆكارەكانی درووستبونی ئەم حووكمە لە بارێكدا 
ببینینەوە و هەموو مەرجەكانی تێدا بێت و پاشان 
ئەم  بەجێگەیاندنی  لە  نەبێت  ڕێگرییەكیش  هیچ 

حووكمەدا.
بكەوێتە  كەسێكە  ئێستە  ئەگەر  بۆیە 
چی  من  موفتییەك  لە  بپرسێت  بارودۆخێكەوە، 
بكەم، ئەویش تەماشا دەكات ئەم بارودۆخە فیسار 
حووكمی بۆ دەبێت ،حوكمەكەی پێ ڕادەگەیەنێت، 
بۆالی،  بێتەوە  كەس  هەمان  داهاتوودا  لە  بەاڵم 
مەرجەكانی  هەرچەندە  دەبینێت  موفتیەكە 
درووستبونی حوكمەكە بەردەستن بەاڵم ڕێگرییەك 
لە بەجێهێنانیدا ئەویش فەتواكەی بۆ  درووستبوە 

دەگۆرێت. 
3. ناچاریی: وەك ئاشكرایە كەوا ئاینی ئیسالم 
ڕێگەی بە مرۆڤـ داوە لە كاتی ناچاریدا چەند كارێك 
و  خۆشی  كاتی  لە  قەدەغەیە  كەوا  بدات  ئەنجام 

ناچارنەبوونیدا ئەنجامی بدات. 
ئەم دوو بارودۆخە جیاوازە كە كاتی ناچاری 
و ناچارنەبونی مرۆڤە بە كردنی كارێك ئیسالم 
یەك  وەكو  و  داناوە  بۆ  جیاوازی  حوكمی  دوو 
قەدەغەن  كەوا  ئەو شتانەی  نەكردوە.  تەماشای 
لە مرۆڤ ئەگەر مرۆڤ ناچاربوو بۆ كردنیان بە 
جۆرێك ئەگەر نەیانكات كۆتای بە ژیانی دێت و 
حیفزی حەیاتی خۆی پێ ناكرێت كە یەكێكە لەو 
پێنج شتەی ئیسالم بۆ پاراستنیان هاتووە، ئەوا 
دەتوانێت قەدەغەكراوەكان ئەنجام بدات و خۆی 
دەفەرموێت:  گەورە  خودای  وەك  بكات.  ڕزگار 
ْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ  َم اْلِ َم َوحَلْ َم َعَلْيُكُم اْلَْيَتَة َوالدَّ ا َحرَّ َ ]ِإنَّ
ِ َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإْثَم َعَلْيِه  ِبِه ِلَغرْيِ اللَّ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم[ }البقرة: ١٧3{، واتە: بەڕاستی  ِإنَّ اللَّ
قەدەغەكردووە:  ئێوەی  لەسەر  گەورە  خودای 
لە  ئەوەی  بەراز،  گۆشتی  خوێن،  مردارەوەبوو، 
سەربڕینیدا ناوی جگە لە خودای لەسەر براوە، 

بەزۆر  یان  برساندا  لە  ناچاربووە  ئەوەی  بەاڵم 
نییە  بەسەریدا دەسەپێندرێت و خۆی مەبەستی 
بیانكات و كەسێكی سنوورشكێن نییە ئەوە هیچ 

تاوانی لەسەر نییە بیانخوات.
هەروەها جۆرێكی دیكە لە پێویستیی بریتییە لە 
هاتنی گۆڕانكاری بەسەر پێویستییەكانی مرۆڤدا لە 
سەردەمێكەوە بۆ سەردەمێكی دیكە، ئەگەر شتێك 
لە ڕۆژگاری ڕابردوودا پێویستی مرۆڤ نەبوبێت 
و حوكمێكی هەبوبێت، بەاڵم ئێستە ئەو شتە بوبێتە 
پێویستیی خەڵك و بۆ درێژەپێدانی ژیان پێویستیان 
بێت گومانی تێدا نییە كەوا فەتوای بۆ دەگۆڕدرێت.
ڕێبازە  ئەم  لەسەر  هاوەاڵنیش  و  زانایان 
ڕۆیشتوون و چەندین كاریان كردوە و بە پێویست 
پێویست  بە  ئەنجامدانیان  پێشتر  كەوا  زانیوە 
خەڵك  پێویستی  گۆڕینی  لەگەڵ  و  نەزانیووە 
فەتوایان گۆڕیووە، وەك كۆكردنەوەی قورئان و 
دانانی زانستە ئیسالمییەكان كە پێشتر بەمشێوەیە 

نەخوێندراون.
لە  هەندێك  ناوەڕۆكی  و  ناو  گۆڕینی   .4
شتەكان حووكمەكان لەگەڵ خۆیان دەگۆڕن: جاری 
واهەیە حووكمێك تایبەتە بە ناو و ناوەڕۆكێكەوە 
شتێكیش هەڵگری ئەو ناوەبێت و ئەو ناوەڕۆكەی 
هەبێت ئەوە حووكمەكە دەیگرێتەوە، بەاڵم كاتێك 
ناوەڕۆكەكەی  و  دەگۆڕدرێت  ناوەكەی  شتە  ئەم 

دەبێتە یەكی دیكە ئەوە حووكمەشی دەگۆڕێت. 
بۆ نموونە: ئیسالم هەر شتێكی قەدەغەكردووە 
كە مرۆڤ بێ هۆش بكات و عەقڵی لەدەست بدات 
بێت  شتێك  هەر  سەرخۆشكەر  جا  هۆیەوە،  بە 
ناوی  شتێكیش  هەر  دەیگرێتەوە،  حووكمە  ئەو 
سیفەتی  دواتر  و  بڕا  بەسەردا  سەرخۆشكەری 
حوكمەكە  ئەوە  دا  لەدەست  سەرخۆشكردنی 

نایگرێتەوە. 
حووكم  دەكات  وا  لێكەوتەكان  مەترسی   .5
كارێك  ئەنجامدانی  بە  زانیمان  ئەگەر  بگۆڕدرێت: 
بەجێگەیاندنیدا  لە  بێت  شەرعیش  هەرچەندە 
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نەبێت  تواماندا  لە  دێتە پێش  بۆ  كارێكی دیكەمان 
و ببێتە بارگرانی بۆمان، لێكەوتەی زێدە پێویستی 
لێ درووست ببێت، ئەوە دەتوانین دەست لەو كارە 
لێكەوتەكەمان  مەترسی  كاتێك  تاوەكو  هەڵبگرین 

نامێنێت. 
پێغەمبەری  كەوا  هێنراوەتەوە  بەوە  نمونەش 
خودا )درودی خودای لێبێت( دەستی هەڵگرتوە لە 
ئەنجامدانی نوێژی شەوانەی ڕەمەزان  بە كۆمەڵ 
بۆ ئەوەی نەبادا ببێتە پێویست لەسەر هاوەڵەكانی، 
)درودی  ئەو  حەزرەتی  وەفاتی  پاش  لە  بەاڵم 
خەتتاب  كوڕی  عومەری  پێشەوا  لێبێت(  خودای 
سروش  چونكە  ئەنجامدا،  كۆمەڵ  بە  نوێژەكەی 
بچڕابوو، پێویستبون یان گۆڕانی هەر حووكمێك 
هاتبوو،  پێ  كۆتای  دیكە  یەكی  بۆ  بارێكەوە  لە 

مەترسییەكە ڕەویبوەوە.
خاڵە  ئەم  ناوەڕۆكی  لە  باس  جێگە  زۆر  لە 
كراوە و بە ڕەچاوكردنی بەرژەوەندی و ڕێگریی 

لە خراپە ناوزەند كراوە. 
هۆكارەكانی چەسپینی  و  ئامراز  گۆڕانی   .6
شتێك  هەر  یان  ئامرازێك  هەركاتێك  حووكم: 
لە  و  حووكمێك  جێگیربونی  بۆ  هۆكار  بووبێتە 
دیكە  ئامرازێكی  بە  دەتوانرا  دیكەدا  سەردەمێكی 
ئەو حووكمە بەجێ بگەیەندرێت ئەوا حووكمەكەش 

لەگەڵ خۆی دەبات. 
لە  ئەگەر  بهێنمەوە:  بەوە  نمونەی  دەتوانم 
حوجرەكان  و  مزگەوت  ڕابردوودا  سەردەمانی 
بووبن،  ئیسالم  باڵوكردنەوەی  ڕێگەی  تاكە 
ڕێگەیەوە  لەو  موسوڵمانان  بوبێت  پێویست 
ئەوە  بكەنەوە،  وشیار  خەڵك  و  بگەیەنن  ئیسالم 
لە ئەمڕۆدا چەند جێگەیەكی دیكەی وەك زانكۆ و 
تەلەڤزیۆنی  كەناڵی  و  میدیا  سۆشیال  و  پەیمانگا 
دەتوانرێت  بوون،  درووست  هاوشێوەكانیان  و 
و  تێگەیشتن  باڵوكردنەوەی  بۆ  ئامرازێك  بكرێنە 
ڕۆشنبیری ئیسالمی و بە پشتتێكردنیان ڕێگە وااڵ 
دەبێت بۆ نەیاران و خەڵكانێكی زۆر الڕێ دەكەن، 

بۆیە پێویستە ئێستا ئەم ئامرازەش بەكاربهێنرێت 
و بەهەمان شێوەی مزگەوت و حوجرەكانی جاران 

خزمەتیان پێ بكرێت. 
یان كارێك فەرمانی پێكراوە بەجۆرێك ئەنجام 
بدرێت، بەاڵم دەتوانرێت بە شێوەیەكی دیكە هەمان 
كارە  خودی  و  بهێنرێت  بەدی  تێدا  مەبەستەكەی 
فەرمانپێكراوەكە مەبەست نییە، بەڵكوو مەبەستێك 
لە  دەتوانین  ئێستە  و  دێت  بەدی  كردنیدا  لە 

ڕێگەیەكی دیكەوە بەدەستی بهێنین. 
یان ئەمڕۆ مەبەستی شارع لە كردنی ئەو كارەدا 
بەدەست نایەت، بەڵكوو بەجۆرێكی دیكە بەدەست 

دێت بۆیە بە شێوەی نوێ ئەنجامی دەدەین.
زانایانیش چەند مەرجێكیان دیاری كردوە كە 

دەبێت لەو ئامرازەدا هەبێت: 
یان  دەق  لەگەڵ  نەبێت  دژ  و  پێچەوانە  أ/ 

بنەمایەكی چەسپاوی گشتیدا.
ب/ لە بەكارهێنانیدا لێكەوتەیەكی خراپی زۆرتر 
نەكەوێتەوە  لێ  وەدەستخراوی  بەرژەوەندی  لە 

.)16(
كات  گۆڕینی  كەوا  دیارە  كات:  گۆڕینی    .7
گۆڕینی  لەسەر  نییە  كاریگەری  خۆی  خودی  بە 
كاتێكەوە  لە  مرۆڤەكان  كردەوەی  بەڵكوو  فەتوا، 
بۆ كاتێكی دیكە جیاواز دەبێت و بەهۆیەوە فەتوا 
دەگۆڕدرێت، جا لەبەر ئەوەی كردەوەكان لە كاتدا 
ناوزەند  كاتەوە  ناوی  بە  بۆیە  دەدەرێت  ئەنجام 

دەكرێت. 
لە  دەفەرموێت:  عەبباس  ئیبن  نمونە:  بۆ 
و  لێبێت(  خودای  )درودی  پێغەمبەر  سەردەمی 
دووساڵی  و  ئەبوبەكر  حووكمڕانی  سەردەمی 
خەالفەتی عومەردا تەاڵقی سێ بەسێی پیاویان بە 
گوێیان  خەڵك  كاتێك  بەاڵم  دەخست،  تەاڵق  یەك 
تێیدا  پەلەیان دەكرد  بە خواردنی تەاڵق نەدەدا و 
لە  دەكەن  پەلە  زۆر  خەڵك  فەرمووی:  عومەر 
كارێكدا كەوا مۆڵتیان تێییدا هەیە با سێ تەاڵقەیان 

هەمووی بە كەوتوو بۆ هەژمار بكەین.
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ئەمەی وەك  دەفەرموێت: عومەر  تەیمیە  ئیبن 
كاری  و  خەڵك  لەسەر  كرد  جێبەجێ  سزایەك 
وەهای  هەروەها  پێویستیدا،  كاتی  لە  پێكردوە 
بە  خەڵك  بووە  كاتێك  بۆ  ڕوخستە  ئەو  بینیووە 
كەمی توخنی تەاڵقخواردن كەوتوون: )ولكن ظاهر 
مذهبه الذي علیه أصحابه أن ذلك ال یقدح فی العمل 
بالحدیث، ال سیما وقد بین ابن عباس عذر عمر بن 
وابن  بالثالث.  اإللزام  فی  عنه  الله  رضي  الخطاب 
عباس عذره هو العذر الذي ذكره عن عمر رضي 
الله  الناس لما تتابعوا فیما حرم  الله عنه وهو أن 
علیهم استحقوا العقوبة علی ذلك، فعوقبوا بلزومه، 
یكونوا  لم  فإنهم  ذلك،  قبل  علیه  كانوا  ما  بخالف 

مكثرین من فعل المحرم )17(.
لەبەر  بەاڵم  لەمبارەیەوە  زۆرن  دیكە  نمونەی 

كەمی كات و دەرفەت ناتوانم هەمووی بهێنم.
كەوا  نییە  تێدا  گومانی  شوێن:  گۆڕینی    .8
زانایانی ئیسالم بەپێی گۆڕینی شوێن و جیاوازی 
یەك  هەمووی  و  گۆڕیوە  فەتوایان  شوێنەكان 
فەتوایان بۆ نەداوە، هەروەك چۆن لە فەرموودەشدا 

جیاوازییان كراوە. 
درووستیان  بە  زانایان  لە  بەشێك  نمونە:  بۆ 
نەزانیوە كەوا كەسی دەشتەكی و الدێی پێشنوێژی 
ئەوەی كەوا  پاساوی  بە  بكات،  بۆ كەسی شاری 
و  سوننەت  بە  كەمە  زانستی  دەشتەكی  كەسی 
هەینی  نوێژی  ئەنجامدانی  لە  ڕێگەی  زۆرجار 

ناكەوێت. 
بۆ  الدێی  كەسی  شاهێدی  وتوویانە  هەروەها 
و  ئاگادار  الدێییەكە  چونكە  وەرناگیرێت،  شاریی 
مامەڵەی  شێوازی  و  دابونەریت  بە  نییە  شارەزا 
كەسانی شارستان و شاهێدییەكەی بە  درووستی 

نایەتەجێ. 
ببارێت  لێ  بارانی  كەوا  شوێنێك  هەروەها 
مزگەوت  بۆ  ڕۆیشتنیاندا  لە  خەڵك  ساردبێت،  و 

دەتوانن  لەوكاتەدا  ئەوە  ببن،  ناڕەحەتی  توشی 
نوێژەكانی نیوەڕۆ و عەسر هەروەها مەغریب و 
بۆ  حووكمە  ئەم  كە  كۆبكەنەوە،  بەیەكەوە  عیشا 
شوێنێك نییە كەشوهەواكەی ئاسایی و لەبار بێت 

.)18(
گۆڕینی فەتوا بەپێی گۆڕینی بارودۆخی   .9
كوڕی  سەعدی  لە  نمونە:  بۆ  فەتواویست. 
عوبەیدەوە، دەفەرموێت: ئیبن عەباس دەیفەرموو 
بوونەوە  پەشیمان  مۆڵەتی  بكوژبێت  كەسێك 
لێی  و  هاتە الی  پیاوێك  بەاڵم  تەوبەی هەیە.  و 
پرسی: ئایا كەسێك موسوڵمانێك بكوژێت دواتر 
دەتوانێت تەوبە بكات؟ ئەویش فەرمووی: نەخێر، 
بۆچی  پرسی  لێیان  قوتابییەكانی  كابرا چوو  كە 
ده توت  دیكەدا  ڕۆژانی  لە  كاتێكدا  لە  وت  وات 
لە وەاڵمدا فەرمووی:  بۆ هەیە، ئەویش  تەوبەی 
ئەم پیاوە توڕەبووە و دەیەوێت كەسێك بكوژێت. 
)جا بۆ پێشگیری لە كوشتنی كەسێك كابرای وا 

تێگەیاند( )19(.
كاتێك  هەر  زانایەك:  زانیاری  گۆڕینی    .10
زیاتر  و  كرد  زیادی  زانیارییەكانی  زانایەك 
بەرچاوی ڕوون بوه  بە شەریعەت و تێگەشتنێكی 
قوڵتری بۆ درووست بوو، یان فەرموودەیەك كە 
ئەم لە فەتواداندا پشتی پێ بەستووە و بە ڕاستی 
بە  كاری  یان  كەوا الوازە  دەركەوت  بۆی  زانیوە 
زانیووە  بەالوازی  و  نەكردووە  فەرموودەیەك 
بەاڵم دواتر بۆی ساغ دەبێتەوە ڕاست و سەحیحە، 

ئەوە لەم كاتانەدا فەتواكەی دەگۆڕێت. 
هەروەها كارێك كە لە سەردەمێكی پێشترەوە 
هەبوە و زانایان یان بەشێكیان بە ڕەوایان بینیوە 
بەاڵم ئێستە بەهۆی پێشكەوتنی زانستی پزیشكییەوە 
دەردەكەوێت كەوا زیانی تەندرووستی هەیە، ئەوە 
لەم بارەشدا بە هەمانشێوە زانایان فەتوای خۆیان 

دەگۆڕن و بە ناڕەوای دادەنێن )20(.
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أبو  العرب/  محمد بن مكرم بن على،  لسان   .1
الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل، 
ط3/  بيروت/  دار صادر-  711هـ(/  )المتوفى:  اإلفريقى 

1414هـ/ )15/ 147(.
المجموع شرح المهذب/ أبو زكريا محيي الدين   .2
الفكر/  دار  )المتوفى: 676هـ(/  النووي  بن شرف  يحيى 

.)40 /1(
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق/ أبو   .3
العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 684هـ(/ عالم الكتب/ 

بدون طبعة وبدون تاريخ/ )4/ 53(.
التعريفات/ علي بن محمد بن علي الجرجاني/   .4
بيروت/   – العربي  الكتاب  دار  األبياري/  إبراهيم  التح: 

الطبعة األولى/ 1405هـ/ ص: 49.
رياض  المالكي/  المذهب  في  والقضاء  الفتوى   .5
محمد/ ط4/ 2010م/ ص: 177. ثبات األحكام الشرعية، 

وضوابط تغير الفتوى/ محمد بن شاكر الشريف.
تغير الفتوى: حقيقته وأسبابه/ د. خالد مالوي/   .6

جزائرى: 4.
بن  محمد  العالمين/  رب  عن  الموقعين  إعالم   .7
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
)المتوفى: 751هـ(/ محمد عبد السالم إبراهيم/ دار الكتب 

العلمية – ييروت/ 1411هـ - 1991م/ )1/ 35(.
هه مان سه رچاوه ی پێشوو.  .8

الملك  عبد  الظلم/  التياث  في  األمم  غياث  الغياثي   .9
بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن 
عبد  التح:  478هـ(/  )المتوفى:  الحرمين  بإمام  الملقب  الدين، 
العظيم الديب/ مكتبة إمام الحرمين/ ط2/ 1401هـ/ ص: 400.
النووي،  والمستفتي،  والمفتي  الفتوى  آداب   .10

التحقیق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار الفكر– دمشق، 
ط1، 1408هـ، ص: 13.

الموافقات/ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي   .11
الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى: 790هـ(/ مشهور 
بن حسن آل سلمان/ دار ابن عفان/ ط1/ 1997م/ ص: 
49. - المدخل الفقهي العام، مصطفى بن أحمد الزرقا/ 

دار الفكر/ )2/ 942(.
صحيح مسلم/ الح: محمد فؤاد عبد الباقي/ دار   .12
إحياء التراث العربي/ بيروت/ )3/ 1561(. تغير موجبات 
منشورات  القرضاوي،  يوسف  د.  عصرنا،  في  الفتوى 

اإلتحاد العلماء المسلمين، ص: 31.
موجبات تغير الفتوى/ د. يوسف القرضاوي.  .13

اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات   .14
القاضي واإلمام/ عبد الفتاح أبو غدة/ دار البشائر اإلسالمية/ 

بيروت- لبنان/ ط2/ 1995م/ ص: 218.
من  الخصمين  بين  يتردد  فيما  الحكام  معين   .15
األحكام/ أبو الحسن، عالء الدين، علي بن خليل الطرابلسي 

الحنفي )المتوفى: 844هـ(/ دار الفكر/ ص: 129.
شاكر  بن  محمد  العلماني/  الصنم  تحطيم   .16

الشريف/ ص 59.
صحيح مسلم، )2/ 1099(.  .17

مجموع افتاوي/ ابن تيمية/ التح: عبد الرحمن   .18
بالمدينة/  للطباعة  فهد  الملك  مجمع  قاسم/  محمد  بن 

1995م/ )33/ 87(.
بن  بكر  واآلثارأبو  األحاديث  في  المصنف   .19
أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي )المتوفى: 235هـ(/ التح: كمال يوسف 
الحوت/مكتبة الرشد – الرياض/ ط1/  1409 )5/ 435(.

موجبات تغير الفتوى/ يوسف القرضاوي.  .20

په راوێزه كان:
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مەترسیەكانی 

فەتوای سیاسی

اڵپێنجوێنی
دعەبدوڵ

.محهمه
د

مامۆستا  خزمەتى  لە  زانستى  بڕوانامەى   1970 لەدایکبووى 

بڕوانامەى  خاوەنى  ەرگرتووە. 
و یاسانى  کانى  حەمەئەمین 

ن لە زانکۆی 
ایە لە کۆلێجی زانستە ئیسالمیەکا

ۆرایە. ماموست
دوکت

سلێمانی. ئەندامی لیژنەی فتوای سلیمانیە.
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زەمانەوە  دێر  لە  شەرعییە،  زاراوەكەی  فەتوا 
هەر  كە  بەكارهاتووە،  جیاواز  واتایەكی  چەند  بە 
وه اڵمدانەوەو  واتای  بۆ  دەگەڕێنەوە  هەموویان 
ڕوونكردنەوەو ئاشناكردنی داواكار، پرسیاركار، بەو 

بابەتەی كە بوەتە گرفتی دەروونی و هزری بۆی.
قامووسەكانی  خێرای  سەرنجێكی  ئەگەر 
زوبانی عەرەبی بدەین، پێمان دەڵێن كە ئەم وشەیە 

لە بەكارهێناندا بەم شێوەی خوارەوەیە:
1ـ  وشه  و وێژەی )الُفتيا( زۆر تر بەكار دێت 
وى(، بۆ نمونە پەرتوكەكەی )ابن فارس( بە  تا )الَفتْْ
پەرتوكەكانی  لە  العرب(ناونراوە،  فقيه  ناوی)فتیا 
فەرمودەدا نوسراوە باب )الُفتيا( یان )كراه الُفتيا(
)1(، لە هەموو پەرتوكە به ناوبانگه كانی فەرمودەشدا، 
وشەی )الفتوی( نابیرێ و بەكار نەهاتووە، ئەمەش 
كەواتە  نیە،  دروست  زۆر  وشەیەكی  كە  بەڵگەیە 
هەر لە بەكاهێنانی خودی ووشەكەدا هەڵە هەیە و 

وەك پێویست بەدروستی بەكار نەهاتووە.
زوبانناسی  زانایانی  لە  هەندێك  هەرچەندە 
دەكرێت  ئەم وشەیە  كە  ئەوەیان روونكردوەتەوە 
وەك )الُفتيا( وابێت و هەردوكیان دوو ناوی چاوگ 
بن و بەكار هاتبن بۆ یەك واتاو مەبەست )الُفتيا 

والفتوى اسان ِمن أفتى توضعان موضع الفتاء( )٢(. 
شێوەیەك  چەند  بە  زاراوەیە  ئەو  پێناسەی  2ـ 

هاتووە، لەوانە:
الله  عن  إخبار  »الفتوی  دەڵێت:  )القرافي(   •
تعالی فی إلزام أو إباحة« )3( واته : فه توا لە باتی 

خوای گەورە پابەندكردن یان ڕەواكردن.
»اإلفتا ء  دەڵێت:  الحنبلي(  حمدان  )ابن   •
شرعي«.  دلیل  عن  تعالی  الله  بحكم  اإلخبار  هو 
بەڵگەی  تەنها  هه یە،  سەرەوەی  واتای  هەمان   )4(

شەرعی بۆ زیادكردووە.
دا  الجوامع(  )جمع  پەراوێزی  لە  )البناني(   •
دەڵێت: »اإلفتا ء هو اإلخبار بالحكم الشرعي من غیر 
دەستەواژەی  تەنها  واتایه ،  بەهەمان   )5( إلزام«. 

بەبێ پابەندكردنی بۆ زیادكردووە.

)ابن تیمیە( دەڵێت: »وهو علم الفتوی، إذا   •
زانستی   .)6( یشفیه«  من  احتاج  نازلة  بالعبد  نزل 
فەتوا ئەوەیە، ئەگەر كارێكی نەخوازراو ڕوویكردە 
و  بدات  شیفای  بەكەسێكە  پێویستی  بەندەیەك، 
فەتوادەری  كەسی  ڕۆڵی  لێرەدا  بكات.  ڕزگاری 

دەرخستووە.
»تبیین  ووتویانە:  سەردەمیش  زانایانی   •
الحكم الشرعي عن دلیل لمن سأل عنه، وهذا یشمل 
ڕوونكردنەوەی   ،)7( وغیرها«  الوقائع  فی  السؤال 
كردبێت،  پرسیاری  كەسێك  بۆ  شەرعییە  بڕیاری 
جا دەربارەی ڕووداوێك بێت یان نا، هەردووكیان 

دەگرێتەوە.
باسكردنی ئەم چەند پێناسەیە بۆ ئاشناكردنی 
پێناسەكەی  كە  زاراوەیه ،  ئەم  زاراوەیی  مانای 
ئەوە  بەمانای  ئەمەش  دیارە،  پێوە  گۆڕانی 
خۆی  مافی  هێشتا  وشەیە  ئەم  هەڵدەگرێت  دێت، 
پێنەدرابێت و لە جێی خۆیدا وەك پێویست بەكار 
بێت  فراوانتر  تر  زۆر  واتاكەی  دەكرێت  نەهاتبێ، 

لەوەی بۆی كراوە.
3ـ ئەگەر سەرنجێكی خێرا لە قورئان بدەین و 
بە شوێن ئەم زاراوەیە بكەوین مانایەكی وردترمان 
فەتوا  مەبەستەكانی  لە  زیاتر  دەردەكەوێت،  بۆ 
تێدەگەین، خودی وشەكە بە شێوەی كردار )الفعل( 

هاتووە، بۆ نموونە:
ِإْن  ُرْؤَياَي  َأْفُتوِني ِف  اْلََلُ  َها  َأيُّ 1ـ دەفەرموێت: ]َيا 

ْؤَيا َتْعُبُوَن[ )يوسف: 43(. ُكْنُتْم ِللرُّ
دەستەو  ڕوودەكاتە  وواڵتێكە،  سەركردەی 
تاقمی ناو كۆشك و داوای ڕوونكردنەوەی  خەوێك 
لێی  بوون  حاڵی  سەرسامكارەو  زۆر  كە  ده كات، 
دەبات،  دەستەكەی  هەموو  بۆ  پەنا  بۆیە  سەختە، 
نەك تەنها ئەوان، بەڵكو لە سه رتاسه ری واڵتدا كێ 
هەیە بتوانێت ڕاڤەی بكات؟  لێره دا هەموو ئەوانەی 
بابەتانەن،  و  بوار  ئەو  شارەزای  كە  مەبەستە 
مەبەستی شارەزایانی تایبەتمەندە، بەاڵم ڕووی لە 

هەمووانە.
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پرسێك  پرسیارو  جۆرە  بۆ  فەتوا  وشەی 
ئاسان  زانینی  و  گرفت  بووبێتە  كە  دێت  بەكار 
هەبێ،  تایبەت  دانای  زاناو  بە  پێویستی  نه بێت، 
بۆیە وتی )افتونی فی رؤیای(، وەك )ابن عاشور( 
دەڵێت:  »اإلخبار بإزالة مشكل، أو إرشاد إلی إزالة 

حیرة«)8(.
ُه  َوِإنَّ ُسَلْيَماَن  ِمْن  ُه  ]ِإنَّ دەفەرموێت  هەروەها  2ـ 
َوْأُتوِني  َعَليَّ  َتْعُلوا  َأالَّ   )30( ِحيِم  الرَّ ِن  ْحَ الرَّ  ِ اللَّ ِبْسِم 
َها اْلََلُ َأْفُتوِني ِف َأْمِري َما ُكْنُت  ُمْسِلِمنَي )3١( َقاَلْت َيا َأيُّ

ى َتْشَهُدوِن[ )النمل: 33(. َقاِطَعًة َأْمًرا َحتَّ
خوای  )سه المی  سولەیمان  پێغەمبەر  نامەكەی 
لە سەربێ( دەگاتە سەرۆكی وواڵت، دەیخوێنێتەوە 
نامەی  كاتە  ئەو  تا  دەبێت،  سام  سەر  زۆر 
جۆرە  بەو  نوسینەو،  جۆرە  بە  شێوەیەو،  بەو 
بۆ  پەنا  ئەویش  بۆیە  پێنگەیشتوە،  دەستەواژانەی 
ئەو بوارە دەبات و  تایبەتمەندانی  خەڵكی كۆشكو 

دەڵێت: )افتونی فی أمری(. 
شوێنەكەدا  هەردوو  لە  بدەین  سەرنج  گەر 
بە  پەیوەندی  بابەتەكەش  واڵتەو  یەكەمی  كەسی 
واڵتی  هەیەو سەرەنجامی  گشتییەوە  بەرژەوەندی 
هەواڵی  ئێوە  دەڵێت:  كەچی  بەستراوەتەوە،  پێوە 
دروست بدەنە من لە بارەی خەوەكەم، یان كارەكەم.
ِف  ُيْفِتيُكْم   ُ اللَّ ُقِل  ]َيْسَتْفُتوَنَك  دەفەرموێت:  3ـ 

اْلَكاَلَلِة[ )النسا ء ١٧٦(:
ئەوانە  بێت(  لەسەر  خوای  محمد)درودی  ئەی 
داوای ڕوونكردنەوە لە تۆ دەكەن، بڵێ خودا هەواڵی 
بە  لێرەدا  كەاللە،  دەربارەی  پێدەدات  دروستتان 
دەربارەی  پرسیاركردنە  پێشتر  شێوەی  هەمان 
بابەتێك كە وه اڵمەكه ی ئاڵۆزەو به ئاسانی نازانرێت، 
واتای وشەی كەاللە ئاشكر نەبوو بەكێ دەوترێت 
»ثبت  دەڵێت:  )جصاص(  وەك  دەگرێتەوە،  كێ  و 
أن معنی اسم الكاللة غیر مفهوم من اللغە وأنه من 

متشابه »)9(.
و  )افتی  ووشەی  كە  تێدەگەین  لەوە  لێرەوە 
كە  دێن  بەكار  وبابەتێك  پرس  بۆ  الفتیا(  الفتوی، 

پسپۆر  كەسانی  ئەركی  نەبێت،  ئاسان  زانینان 
كە  بێت  بابەتگەلێك  دەربارەی  بێت،  شاره زا  و 
پەیوەندی ڕەهای بە بەرژەوەندی گشتییەوە هەبێت.
فەتوا  دەوترێ  كە  ڕاستە  قسەیە  ئەو  كەواتە 
تەنها  بابەتێك  ڕوونكردنەوەی  پرسی  لە  بریتییە 
ڕەهای  زۆرینەی  الی  نایزانن،  نەبێت  پسپۆران 
كۆمەڵگە نادیارە، »وهی إخبار عن أمر یخفی عن 

غیر الخواص فی غرض ما« )10(.
هەر بابەتێك گرنگ و گەورەو ئاڵۆزو سەخت 
بوو، دەربارەی هەر ڕووداو و كار و شتێك بێت، 
پرسكردن بە خەڵكانی شارەزا و لێزان و تایبەتمەند 
بابەته كە  ئیتر  فەتوا،  دەووترێ  پێی  بوارەدا  لەو 
بابەتی پەرستش بێت یان كۆمەاڵیەتی، یان سیاسی، 

یان كاروباری دەوڵەت، یان هەرشتێكی دیكە.
و  بابەتی شەرعی  بە  تەنها  فەتوا  تایبەتكردنی 
فەتوای شەرعی زاراوەیەكی فیقهناسانەو دەكەوێتە 
داخوازییەكی  نەك  فیقهییەوە،  نەریتی  بازنەی 

زوبانی و زوبانەوانی.
بۆیە ئەو پێناسانەی كە لە پێشەوە باسمانكردن، 
لە دیدی  پێناسە بوون الی فیقهناسان.  هەموویان 
دیدی  لە  دەنا  كراوە،  وشەكە  وێنانەی  ئەوانەوە 

قورئانییەوە واتاكەی گشتگیرترە.
لێرەوە بێینەوە سەر ناوەڕۆكی پرسەكەكەمان، 
لە  سیاسیی  فەتوای  مەترسیەكانی  دەربارەی 
خودی ئاینی ئیسالمدا، كە زۆر پێویستە ئاماژەی 
پێبكرێت، بۆئەوەی جوانییەكانی ئەم ئایینە بە هۆی 

ئەم جۆرە فەتوایانەوە نەكەوێتە ژێر پرسیار.
 بۆ ئەم مەبەستە و روونكردوەی ئەم بابەتە، 

تیشك دەخەینە سەر ئەم چەند خاڵەی خوارەوە:
بریتییە  سیاسی  فەتوای  لە  مەبەست   -1
و  سەرەكی  هۆكاری  فاكتەرو  كە  فەتوایەك  لە 
یان  بێت،  سیاسەتمەدارێك  سیاسەتی  جوڵێنەری 
گروپ و پارتێكی سیاسی بۆ مەبەستێكی سیاسی 
و  لەبار  باری  ڕه چاوكردنی  لە  دوور  دیاریكراو، 
شەرعی  ئەندازەی  و  فەتواكە  ژینگەی  لەباری  نا 
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بوون و شەرعی نەبوون و، پێویستی هەنووكەیی 
و داخوازی و مەبەستەكانی شەریعەت.

ئەمەش بە پێی كات و شوێن دەگۆڕێت، هەروه ك 
بە گوێرەی بابەتەكانی دەگۆڕێت. لە دێر زەمانەوە 

زۆرجار سوود لەمجۆرە فەتوایە وەرگیراوە. 
لە سەدەی نۆزەهەمدا زۆر به ڕوونی نیشانەكانی 
هەیە،  زۆر  نمونەی  دەردەكەوێت،  بەكارهێنا  ئەم 
سەر   )Léon Roches( روش  لیون  لەوانە 
ڕاشكاوانە  بە  زۆر  تونس  لە  فەڕەنسا  كونسوڵی 
زانایانی ئەسكندەریەو  لە  توانیم هەندێ  دەڵێت: من 
مەكەو قەیرەوان هەڵبنێم بۆ ئەوەی فەتوا بدەن كە 
خەڵكی جەزائیر گوێڕایەڵی دەسەاڵتی فەڕنسی بكەن، 
شۆڕش لە دژمان ئەنجام نەدەن، دەوڵەتی فەڕەنسا 
زانایانە  لەو  هەندێك  دابنێن،  دەوڵەت  باشترین  بە 
دەوڵەتی  لە  زیاتر  فەڕەنسی  دەوڵەتی  كە  فەتوایاندا 
هه روه ها  روش  لیون  ترە،  ئیسالمی  عوسمانی 
دەڵێت: هەموو ئەم كارەی كردم جگە لە چەند پارچه  

ئاڵتونێك نەبێت هیچێكی وا لە سەرم نەكەوت)11(.
ئەم  سیاسی  فەتوای  لە  سەرەكی  مەبەستی 
و  خاتران  خاتری  لەبەر  كە  فەتوایانەیە،  جۆرە 
سەپاندنی دەسەاڵت و شەرعاندنی ستەم و داگیر 

كاری و قۆرخكردن ئەنجام درابێت.
سەرخۆیەو  هەیە  وا  جاری  سیاسی  فەتوای 
پەیوەندی بە دەوڵەت و سەرۆك و سولتانەوە نییە، 
دەدات،  ئەنجامی  بەرهەڵستكار  گروپێكی  و  تاقم 
بێت،  بڕیارێكی سیاسی  نییە  مەرج  سەرچاوەكەی 
دەگونجێ چەند كەسێك بن، سروشتی دژایەتی و 

ملمالنێیان هەبێ بەو جۆرە فەتوایانە ڕاهاتبن.
وای  كەسێتییەكی  فەتوادار  خودی  دەكرێت 
زوو  زوو  نەپارێزرێت،  بۆ  هاوسەنگی  و  هەبێت 

تووشی ئەم حاڵەتە ببێت.
هەندێ لە زانایان )ڕەحمەتی خوایان لیبێت( خۆ 
دوورگرتنیان لە دەرگای سوڵتان و دەسەاڵتداران 
بۆ زانایان بە پێویست زانیوە، لە بەر روونەدانی ئەم 
حاڵەتەو نەكەوتنە بازنەی سیاسەتی سیاسیەكانەوە، 

دەڵێت:  الدین(  علوم  )احیا ء  لە  غەزالی  پێشەوا 
»حوزەیفە فەرموویەتی ئاگاداری دەرگاكانی فیتنە 
فەرمووی:  كامانەن؟  فیتنە  دەرگاكانی  وتیان:  بن، 

دەرگای سەرۆك و پاشاو سوڵتانەكان«)12(.
هەر لە بەر ئەم هۆكارەیە كە هەندێ لە زانایان 
لە  موچە  پارەو  موفتی  نەزانیوە  بەدروستیان 
دەوڵەت وەر بگرێت، )ئیبن صالح( دەڵێت: »موفتی 
بێ بەرامبەر كاری فەتوا دەكات، مەگەر لە سەری 
ئەوكاتە  لیبێت،  وەزیفەی  و وەك  بكرێت  پێویست 
لە  پێویستی  بەشی  نەبوو  چاری  گەر  هەیە  بۆی 
پارەی دەوڵەت وەربگرێت، گەر وانەبێت قەدەغە و 
ناڕەوایە هیچ بڕە پار یان شتێك وەربگرێت«)13(.

دەبێت لێرەدا ئەوەمان لە یاد نەچێت كە جۆرێكی 
لە  ئەویش  هەیە،  فەتوا  سیاسیكردنی  بە  دیكەی 
تەنها  قۆرخكردنی  و  فەتوا  یاساییكردنی  بە  ڕێی 
لە دەزگایەك یان چەند كەسێك له به ر مەبەستێكی 
و  رێكخستن  مەبەست  گەر  دەنا  سیاسی، 
بەهێزكردن بێت، كارێكی پیرۆز و باشە، بەاڵم لە 
پشتی ئەم هەنگاوەوە سیاسەتێك هەیە كە ئەویش 

دەستەمۆكردن و قۆرغكردنه .
ئەو شوێنە كە سیاسییەكان  كەسانێك دەچێتە 

پێیان باشە، نەك خەڵكە پسپۆر و زاناكان.
پێگەو  لە  هەیە  ناڕوونیەك  و  نادیاریی    -2
پێگەی  وەك  پێگەی  ئایا  فەتواده ر)مفتی(،  كەسێتی 
سوڵتان وایە لە مەڕ ڕووداوە نوێەكان؟ بە ئەندازەی 
ئەو بەرپرسیارێتی ڕووی تێدەكات؟ وەك وواڵمگۆ 
و  خەڵك  بەردەم  لە  وایە  ڕێنوێن  و  ڕوونكار  و 
دەڵێت:  )شاطبي(  وەك  یان  پرسیارەكانیاندا؟ 
پێغەمبەر  بڕیارە شەرعییەكاندا وەك  »لەگەیاندنی 
و جێگری وایە )14(، پلەكەی پلەیەكی زۆر بەرزەو 

دەبێت لەو پلەیەوە مامەڵە بكات.
بابەتە  ئەم  نادیاری  الیەنی  هەندێ  )قەڕافی( 
دادوەری كەسێكی  دەڵێت: »پلەی  ڕووندەكاتەوەو 
بێت،  بەهێز  زانستی  گفتۆگۆی  زوبانی  كە  دەوێت 
تەنها  بە  پشت  فەتوا  بەاڵم  بێت،  بەزێن  بەڵگە 
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ناوێت،  گفتوگۆی  زوبانی  و  دەبەستێت  بەڵگە 
پشت  لەمانەیەو  زیاد  مامەڵەكردنی سوڵتان  دیاره  
گەالن  تایبەتمەندی   یان  هێز،  و  بەرژەوەندی  بە 

دەبەستێت« )15(. 
ئەم جیاكردنەوەیه ی )قەڕافی( ئاماژەیەكی زۆر 
سوڵتان  پلەی  كە  ئەوەیە  ئەویش  تێدایە،  بەهێزی 
بەو  خۆی  موفتی  تا  نیە  گرنگ  هێندە  پلەیەكی 
كەسە بزانێت، چونكە جوڵە و مامەڵەكانی پشت بە 
بەرژوەندی دەبەستێت تا بەڵگەو دەق و توێكاری 

لە بابەتەكاندا، كاری دادوەر و موفتی بەهێز ترە.
دادوەری  و  موفتی  فەتوای  هەیە  وا  جاری 
پێی  سوڵتان  بەرژه وەندیەی  ئەو  گەڵ  لە  دادوەر 
وایە بەرژەوەندییە یەكناگرنەوەو جیاوازی زۆریان 
هەیە. كەواتە پێگەی موفتی پێگەیەكی سیاسی نییە، 
بەڵكو پێگەیەكی زانستی ڕوون و ئاشكرایەو هێزی 

لە بەڵگە و زانستەكەی وەردەگرێت.
دەبێت  گرنگە،  موفتی  كەسێتی  كاتدا  لەهەمان 
و  ڕەوشت  و  ئاكار  كۆمەڵێك  بە  بێت  پابەند 
ئامادەگی و شاره زایی و  تایبەتەوە، وەك  سیمای 
وهزر  و  بیرتیژی  و  ئەمانەتداری  و  دادپەروەری 
پوختی روون، سیرە جوان و كەم لەكەیی، ئەمانە 
ئەمیش  چونكە  ببن،  دەبێت  ئەخالقین  ڕێكخەری 
وەك هەر پیشەیەكی دیكە ئامادەیی ئەوەی تێدایە 

بە الڕێدا بڕوات و لە سەنتەری خۆی البدات.
سەر  لە  البچێت  نادیاریە  ئەو  دەبێت  كەواتە 
نەكەوێتە  نەبێت و  تا خۆی لێ ون  پێگەی موفتی 
خۆی  شتێكەوە  هەموو  سەرو  لە  گوزەرێكەوە 
ببینێتەوەو، زۆرێك لە كارەكانی خۆی لە بیر بكات.
لە  جیاوازە  زۆر  ڕێنوێنی  و  زانستی  پێگەی 

پێگەی قازی ودادوەر، چجای سوڵتان.
كاتێ فەتوا سروشتی سیاسی وەردەگرێت   -3
سیاسەتكردن،  تری  كه ره سته یه كی  دەبێتە  و 
خودی  دەكاتە  ڕوو  سەرەكی  و  یەكەم  مەترسی 
پەیام و ئایینی ئیسالم، زیانی هەرەگەورە بەر دەق 

و فەرمودەو پڕەنسیپ و یاساكان دەكەوێت.

جۆرە  ئەم  دەستی  قوربانی  ئایینەكە  ئەوكاتە 
ئەم  سەردەمە  ئەم  نموونەكانی  دەبێت،  فەتوایە 
ئێستا  حاڵەتەی  ئەو  دەكەنەوەوە،  ڕوون  ڕاستیە 
واڵتی  هەندێ  هاتووە  ئیسالمی  جێهانی  بەسەر 
دەرگای  ئەستەمكردوە،  تێدا  ژیانی  وێرانكردوە، 
و  الوان  لە  بەشێك  دینبوونی  بێ  لە  زیاتری 
گومان  چەندەها  كردوەتەوە،  و...هتد  ڕۆنشبیران 
یاسای  و  دەق  سەدان  بەرامبەر  دڵەڕاوكێی  و 
ئەنجامی  بەشێكی  دروستكردوە،  شەریعەت 

ئەمجۆرە فەتوایانه یه .
دایە  ئیسالمی  نادروستی  وێنەیەكی  هەروەها 
ئاینێكی  بە  ئیسالمی،  جیهانی  دەره وەی  واڵتانی 
مرۆییەكان  بنەما  لە  دوور  و  خوێنمژ  و  تۆقێنەر 
و  سیتمبەر  یانزەی  ڕووداوەكانی  قەڵەم،  دایانە 
دەهاویشتەكانی شایەتێكی ئاشكرای ئەم حاڵەتەن.

بە  خزمەتكردن  ڕێڕەوی  لە  فەتوا  الدانی   -4
خەڵك و كۆمەڵگە و بوونی به چەكی دەستی سیاسی 
و دەسەاڵتدار و بەكارهێنانی بۆ بەرژەوەندی خودی 
خۆی و چەوساندنەوەی خەڵك، ئەمەش پێچەوانەی 
لە  كەوتنەوەیە  دوور  ئیسالمە،  پەیامی  خودی 

مەبەستەكانی شەریعەت.
وەك  ڕویداوە  وواڵتدا  هەندێ  لە  حاڵەتە  ئەم 
ئەوەی بورقێبە لە تونس كردی، مه به ستی گۆڕینی 
عەلمانی  دەوڵەتێكی  بۆ  بوو  دەوڵەت  سیستەمی 
دژە ئایین، ئەم دەنگۆیانە لە ناو خەڵك و ناوەندە 
بۆ  پەنای  بوویه وه ،  باڵو  رۆشنبیریەكاندا  زانستی 
موفتی واڵت برد، لەو ڕێگەوە زۆرێك لە كارەكانی 
روبەروبوونەوەی  بۆ  دواتر  ڕێكخست،  خۆی 
بزووتنەوەی وەهابیەكانیش هەمان كاری كرد)16(.

مەودای  لە  كەمداو  لەماوەیەكی  وابوو  نیازی 
و  البات  كۆمەڵگەدا  لە  ئاینداری  ساڵێكدا  چەند 
نەیهێڵێت، كار گەیشتە ئەوەی كە رۆژوی ڕەمەزان 
لە كاتی گەرمادا ئەنجام نەدرێت، كەچی بەناچاری 
دەزگای  و  زانایان  فەتوای  باوەشی  گەڕایەوە 
فەتوای بەهەند گرت، وەك ئەوەی چەكێكی یەكجار 
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گەیشتن  بۆ  دەهێنێت  بەكاری  كاریگەرەو  و  باش 
زانایان  لە  هەندێ  لێرەوە  خۆی.  ئامانجەكانی  بە 
هەستیان بە هەستیاری  ئەنجامی ژێر دەستەبوونی 
ئەم دەزگایە كردو هاتنە دەنگ قسه ی خۆیان كرد، 
هەتا )شیخ تاهیر ئیبن عاشور( دەربارەی بابەتی بە 
ڕۆژو بوون كە لە ڕەمەزانی 1961 دا بوو، ووتی: 

»صدق الله وكذب بورقیبة«.
بەردەوامە،  ڕیتم  هەمان  سەردەمەشدا  لەم 
و  شەڕ  كاتی  لە  ناوچەكە  دەسەاڵتداره كانی 
چەكی  بۆ  پەنا  نەیارەكانیان  لەگەڵ  پێكدانەكانیان 
فەتوا دەبەن، بەتایبەت كاتێ گرفتیان لەگەڵ تاقم و 
گروپێكی ئیسالمی هەبێت، سەرەتا ئەو چەكە بەكار 
دەهێنن و دواتر بە چەكی بارووت و كوشندە لێیان 
ترسناكە،  زۆر  كە  حاڵەتەیە  ئەو  ئەمەش  دەدەن. 
لەباتی  لێ دەرهێنراوە،  ناوەرۆكی  ناو و  ئاینداری 
ڕەحمەت و میهرەبانی و پارێزگاری و دادپەروەری 
و خۆشەویستی پێچەوانەكانیان بووەتە جێگرەوەی.
دەربارەی  واڵتدا  ناو  لە  توركیا  لە  وەك 
گوڵنیەكان و، لە عەفرین دەربارەی هێزەكانی ناو 
سیاسی  فەتواكەش  هێناو  بەكار  فەتوایان  عفرین، 
بوو. وەك لە میسرو عیراق و هێنده ی واڵتانی تر 
یان  نەتەوەیەك  و  گەلێك  دژی  سیاسی  فەتوای 

هێزێكی سیاسی ده رده چێت.
سیاسی  فەتوای  تری  مەترسییەكی   -5
ئەوانیش  موفتیەكانە،  خودی  بوونی  لەكەدار 
پشت  زۆر  و  جدی  پرسیاری  ژێر  دەكەونە 

لەكەسێتیه كی هاوسەنگ  شكێنەوە و كەسایەتییان 
و  هاوسەنگ  نا  بۆ  دەگۆڕێت  خزمەتگوزاره وه   و 
دژ بەگەل و ئایین و بۆ خۆ ژیاو. لە كەسێتیەكی 
پاشكۆ  بۆ  دەگۆڕێت  پێشەنگەوە  و  سەربەخۆ 
قسەو  كاتە  ئەو  بەرژەوەندیەكانی،  شوێنكەوتەی 
لە  خۆی  ئەرزشی  و  نامێنێ  سەنگیان  وتەكانی 

دەست دەدات.
لە مێژوودا  هەیەو لەم  نموونەی ئەم جۆرانە 
سەردەمەشدا لە جیهانی ئیسالمی دووبارەو چەند 
و  بانگەشەیەك  شوێن  كەوتونە  دەبنەوە،  بارە 
كەسێتی خۆیان لە دەستداوە، متمانەی زانستییان 
الی  دەیكەن  كە  باسانەش  قسەو  ئەو  نەماوە. 
دۆست و پارت و گروپەكانیان تەنها بۆ دڵخۆشی 

ئەو نەبێت، بڕوا پێكراو نین.
ئەو  دروستی  الیەنی  ئەوە  دەزانن  ئەوانیش 
بابەتە نییە، چونكە خۆیان دڵنیان ئەوەی ئەیانەوێت 

ئەوە نییە كە ئەو ماموستایە باسی دەكات.
مەترسیەكی دیكە دروست بوونی دژایەتی   -6
جەماوەردا،  و  ئایین  نێوان  لە  بەریەكەوتن  و 
دروستبوونی  خۆیاندا،  ئایینداران  نێوانی  لە 
پشت  یەكجار  جیاجیاییەكی  گەورە،  دووبەرەكی 
شكێن، چونكە بە سیاسیبوونی فەتوا بە شێوەیەكی 

ئاشكرا و ڕوون ودووبارە دەبێتە هۆی:
پەراوێزخستنی بابەتە هەنووكەی و گرنگەكانی 
گەل و خەڵك، خەریكبوون بەهەندێ بابەتی الوەكی 
كە هەمووی دووبارە و كاتكوژە و هیچ پەیوەندی 

;
فەتوای سیاسی تەنها هەڕەشە نابێت بۆ سەر 
ئایین و ئاینداریی، بەڵكو دەبێتە هەڕەشەیەك 

بۆ سەر كۆمەڵگەو مرۆڤەكان
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بە بەرژەوەندی گەل و واڵتەوە نییە، بەڵكو ئەوەندە 

وتراون بیستنیان بێزاری دروست كردووە.
لەناو خەڵك  كە  هەندێ دەسەاڵتدار  پشتگرتنی 
چاكەیان  ئەوەندە  نین،   خۆشەویست  گەلدا  و 
ستەمی  بن،  پشتگرتن  شایستەی  تا  نەكردووە 
كردوە،  زۆریان  خراپی  كاری  هەیەو  زۆریان 
بەمەش بێزارییەكی زۆر بۆ خەڵك لە خودی ئایین 

و موفتیەكانیش دروست دەبێت.
و  فەتوا  دژە  بۆ  سەردەكێشێ  جاریش  زور 
و  دەدات  فەتوایەك  هەریەكە  فەتواده ران،  شەڕی 
دژایەتی لە نێوانی زاناكان دروست دەبێت، ئەمەش 
پێی  بە  شێوەیە  بەو  یان  خه ڵكیش  كە  دەكات  وا 
الیەنگری دابەش ببن و ببنە بەرەی فەتوایەك، یان 

هەمووان دەكەونە سەرزەنشت و توانج لێدان.
بێ  و  خراپ  دەرەنجامێكی  بێت،  كامیان  هەر 
مانایە و دوورە لەو بەها بااڵنەی كە خودی ئیسالم 

بانگەشەیان بۆ دەكات كە یەكێكیان برایەتییە.
سیاسی  فتوای  دیكەی  مەترسیەكی   -7
ڕێگەی  لە  جیهاندا  تەواوی  سەر  بە  گشتاندیەتی 
فەتوایەكی گشتی  دەبێتە  دەزگاكانی ڕاگەیاندنەوە، 
بەر  گەورە  زیانێكی  حاڵەش  بەم  وسەرتاسەری 

كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی دەكەوێت.
بە تایبەت لەم سااڵنەی دواییدا، جیهان جیهانی 
دەبێت  ئەوەی  باڵوكردنەوەیە،  و  ڕاگەیاندن 
بێت بە شوێن جێگه  و ڕێیەكەوە دەكرێتە  تایبەت 
بیری هەمووان و سنوری واڵت و شوێن  داڵغەو 

تێدەپەڕێنێ.
جیهانی  سروشتی  فەتوا  دیكەش  جۆرێكی  بە 
كەناڵە  بەرنامەی  ڕێگەی  لە  ئەویش  وەرگرتوە، 
ئاسمانیەكانەوە كە بەرنامەی فیقهیان هەیەو هەندێ 
بابەت دەخەنە بەر باس و گفتوگۆ بە شێوەیەكی 
كەناڵی  فیقهناسی  هەمووان،  بابەتی  دەبێتە  گشتی 
دەكەوێتە  و  دەدات  فەتوا  و  گۆڕێ  دێتە  ئاسمانی 
و  حاڵ  ڕچاوی  بەبێ  كەسەوە  سەدان  بەرگوێی 

و  بەجێكردن  جێ  دەكەوێتە  خۆی  وباری  شوێن 
دواجار هەڵەی لێدەكەوێتەوەوە.

خۆمان  واڵتەی  لەم  كە  هەن  زۆر  گەنجانێكی 
گوێی لە زانایەك گرتووە و دەقاو دەق جێبەجێی 
لە  جۆرێك  یان  بووە،  نامۆ  كارێكی  كردووە، 

پرسیاری لەسەر خۆی دروست كردووە.
ڕایەكی  هیچ  وایە  پێی  دەیدوێنی  كات  هەر 
هەموو  چوونە،  بۆ  لەو  جگە  نیە  تر  دروستی 
بۆچوونەكانی تر بە نادروست لە قەڵەم دەدات كە 

لە ڕاستیدا وانییە.
نادروستە  شێوەیە  بەم  فەتوا  گشتاندنی 
و  شەریعەت  داخوازییەكانی  گەڵ  لە  نەگونجاوە 

خودی چەمكی فەتواو فەتوادان.
الیەنی  دەستدانی  لە  دیكە  مەترسیەكی   -8
زەمینی  پەیوەندی  و  واقیعی  وردی  زانستی 
زەمانی فەتوایە، هەركات فەتوا لەمه  الیداو بەرەو 
لە  دوور  و  ناواقیعی  و  زانستی   كاڵی  ئاقاری 
زەمینی گونجاوو زەمانی تایبەتی جێ بەجێكردنی 
لە  بەریەككەوتن  و  دووفاقەیی  كاتە  ئەو  رۆیشت، 
گەڵ ژینگەو هزری خەڵك دروست دەبێت، جارێ 
دەڵێ دروستە، جارێ دەڵێ حەرامە، جێبەجێكردنی 
هیچ بەرژەوەندییەكی ئەوتۆی بەرجەستە ناهێنێتە 

گۆرێ.
كەواتە فەتوای سیاسی تەنها هەڕەشە نابێت بۆ 
سەر ئایین و ئاینداریی، بەڵكو دەبێتە هەڕەشەیەك 
بۆ سەر كۆمەڵگەو مرۆڤەكان، ژیانی كۆمەاڵیەتی و 
تەنانەت  مەترسییەوە،  ژێر  دەخاتە  پەیوەندییەكان 
دەوڵەتیش دەكەوێتە ژێر باری دەرهاویشتەكانی و 

زیانی گەورەش بەو واڵتە دەگەیەنێت.  
دەرفەتێكدا  لە  سیاسی  فەتوای  ئەگەر  خۆ 
ناكاتە  گەلێك  یان  چینێك،  بە  بكات  خزمەتێك 
ئەوەی كە بۆ هەمووان باشەو كاریگەری ئەرێنی 
هەیە، خۆ ئایین و گەشەی دینداری تەنها و تەنها 

نەبەستراوەتەوە بەم جۆر فەتوادانەوە.
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 پێویستیەکانى 

گۆڕانى فەتوا

مدساڵح
پ.ى.د.ئاراسمح

د توێژینەوەی زانستی 
المیيەکاندا. چەن

کتۆرا لە زانستە ئیس
د

یە. ژمارەیەک کتێبی چاپکراوی هەیە. 
باڵوکراوەی هە

یە لە زانکۆی سلێمانی.    
مامۆستا

فەتوا لە شەریعەتى ئیسالمدا گرنگى و بایەخى زۆرى هەیە، چونکە 

کۆى  بۆ  ئیسالم  حوکمەکانى  پێغەمبەرەوە  خواو  بەناوى  موفتى 

و  ڕێکار  زۆر  ئیسالم  پیرۆزى  ئاينى  دەکاتەوە،  ڕوون  خەڵکى  گشتى 

داناوە، بۆ ئەوەى موفتى زۆر هۆشیارانە مامەڵە لەگەڵ 
چوارچێوەى 

فەتواداندا  کاتى  لە  موفتییەکان  هەتا  بکات،  گرنگەدا  پرسە  ئەو 

هیچ  نابێت  کاتدا  هەمان  لە  نەکەن،  کەمڕەوى  و  زیادەڕەوى 

ڕووى  لە  موفتى  دەبێت  تێبکات،  کارى  بابەتى  و  پاڵنەرێکى کەسی 

تواناى زانستى و ژیرى و تێگەیشتنى واقیعەوە بەرچاوڕوونى تەواوى 

هەبێت، هەروەها ئەوەى بۆ موفتى گرنگە، دەبێت ڕۆشنبیرى واقیع 

و ناسینى کەسەکان و داب و نەرێت و حاڵەتەکانى هەبێت)1(.
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کۆمەڵێک پێویستى )موجبات( کاریگەریان هەیە 
لەسەر گۆڕانى فەتوا لە کات و شوێنە جیاوازەکاندا، 

لە گرنگترین ئەو پێویستیانە:
بنەماکانى  کات:  بەپێى  فەتوا  گۆڕانى  یەکەم: 
ئاین و کات ناگۆڕێن، بەڵکو سروشت و پێکهاتەى 
کۆمەڵ و سیستمى ژیان و سیاسەت و کارگێڕی 
دەبێت  کاریگەریان  ئەوانەش  هەموو  دەگۆڕێت، 
لەکاتى  فیقهی،  ئیجتیهاداتى  فەتواو  لەسەر گۆڕانى 
جەنگدا جێبەجێکردنى سزاو حدود جێبەجێ ناکرێت، 
چونکە ئەگەرى ئەوە هەیە کەسى گوناهبار ڕابکات 
و بچێتە ناو بەرەى بێباوەڕان، ئەم حوکمە کاتییەو 
هات،  کۆتایی  گۆڕاو  بارودۆخى جەنگ  هەرکاتێک 

ئەو حوکمەش دەگۆڕێت.
لەڕۆژگارى عومەرى کوڕى خەتابدا، بەتایبەتى 
)عام  ساڵى  بە  کە  قاتوقڕیدا،  و  نەهاتی  ساڵى  لە 
الرمادة( ناسراوە، خەلیفە سزاى دزیکردنى ڕاگرت، 
هەژاری  بەهۆى  هەبووە  ئەوە  ئەگەرى  چونکە 
بەرن  دزیکردن  بۆ  پەنا  کەسانێک  برسێتییەوە  و 
ببنەوە،  سزا  تووشى  پاشان  ناچاریەوە،  لەڕووى 
لەبەر ئەوە خەلیفە ئەو سزایەى ڕاگرت و جێبەجێى 
لەدواى  فتوایە  و  ئیجتیهاد  ئەو  بەاڵم  نەکرد، 
خۆشگوزەرانیدا  کاتى  لە  و  ساڵە  ئەو  تێپەڕینى 
عومەرى  ڕۆژگارى  لە  هەر  پێنەکراوە،  کاری 
مەى  زۆر  خەڵکى  بینیان  هاوەاڵن  خەتابدا 
دەخۆنەوەو زۆر سڵ لە سزاکەى ناکەنەوە، چونکە 
پێغەمبەردا  سەردەمى  لە  خواردنەوە  مەی  سزاى 
نەبوو،  قورس  زۆر  بێ(  لەسەر  خواى  )درودى 
لە  نەبووە،  دیاریکراو  دارلێدانەکەش  ژمارەى 
دار،  چل  بە  كرا  صدیقدا  ئەبوبەکرى  سەردەمى 
بەاڵم لە ڕۆژگارى عومەرى کوڕى خەتابدا لەبەر 
مەى  خواردنەوەى  لە  سڵیان  زۆر  خەڵکى  ئەوەى 
ئەوە  لەبەر  تێدا کردوە،  ئاسانگیریان  نەدەکردوەو 
خەلیفە بە ڕاوێژ لەگەڵ هاوەاڵن، ئەو سزایەى کرد 
بە هەشتا دار، هەتا خەڵکى لەو تاوانە زیاتر دوور 

بکەنەوە)2(.

   هەر لە ڕووى کاتەوە، لە ڕۆژگارى پێغەمبەردا 
تازە  خەڵکى  کاتێک  بێ(  لەسەر  خواى  )درودى 
وازیان لە دابونەرێتێکى نەفامى هێناوە، بۆ ئەوەى 
بێتە  دەروونیان  و  دڵ  لە  کردەوانە  ئەو  تەواو 
دەرەوە، پێغەمبەر)درودى خواى لەسەر( فەرمانى 
توندى بۆ دەرکردوون، بەاڵم کاتێک لەسەر ئیمان 
بۆ  گۆڕیوە،  فەتواکەى  بوون،  جێگیر  عەقیدە  و 
نمونە: لەسەرەتاى ئیسالمەتیدا فەرمانى پێکردوون 
سەردانى گۆرستان نەکەن، چونکە تازە وازیان لە 
بتپەرستى و پاڕانەوە لە گۆڕ هێنا بوو، بەاڵم کاتێک 
بە تێەڕبوونى کات لەسەر عەقیدەى یەکتاپەرستى 
ِزَياَرِة  َعْن  )َنَهْيُتُكْم  دەفەموێت:  پێیان  دادەمەزرێن، 
ڕێگریم  )من  واتە:   .977 مسلم:  َفُزوُروَهَا(،  اْلُقُبوِر، 
لێکردن سەردانى گۆڕستان بکەن، ئێستا سەردان 
دواکەوتوودا،  میللەتى  لەناو  ئێستاشدا  لە  بکەن(، 
ئەوانەى پەنا بۆ گۆڕى پیاوچاکان دەبەن و لێیان 
بکرێت  خەڵکى  لە  ڕێگرى  دەکرێت  دەپاڕێنەوە، 
تووشى  ئەوەى  بۆ  بکەن،  گۆڕستان  سەردانى 

گوناهـ و تاوان نەبن.
فەتوا  شوێن:  بەپێى  فەتوا  گۆڕانى  دووەم: 
ڕوونکردنەوەى بابەتێکى ئاینییە کە وەک پێشهاتێک 
)نازلة(یەک دێتە پێشەوەو موسڵمانان دەگەڕێنەوە 
بۆ الى ئەهلى زانست هەتا ئەو بابەتەیان بۆ ڕوون 
لە  موفتیەکان  زۆرجار  فەتوادان  لەکاتى  بکاتەوە، 
شوێنێکەوە بۆ شوێنێنکى تر فەتواى جیاواز دەدەن، 
هەر بۆ نموونە: لە ناوچە سارد و کوێستانیەکاندا 
زۆر  سەرماکەى  پلەى  و  دەبارێت  زۆر  بەفرێکى 
لەو حاڵەتەدا فەتوا دەدرێت کە خەڵکى ئەو  نزمه ، 
حاڵەتى  لە  و  بکەن  تەیەموم  دەتوانن  ناوچانە 
لەشگرانیدا تەنها بە تەیەموم نوێژ بکەن لە حاڵەتى 
گەرمیانەکان  ناوچە  بۆ  فەتوا  ئەم  بەاڵم  ناچاریدا، 

وەرناگرێت و کارى پێناکرێت.
هەروەها لەو واڵتانەى ئاستى ژیان زۆرباشەو 
داهاتى تاک بەرزە لەگەڵ واڵتە هەژارەکاندا فەتوا 
کە  تەاڵقدراو  ژنێکى  نموونە:  بۆ  جیاوازە،  تێیاندا 
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لە  ئەگەر  ئیمارات  یان  سعودیە  لە  هەیە  مناڵێکى 
دیارى  بۆ  نەفەقەى  دۆالر   )600( مانگى  قەزادا 
کوردستان  فەتواى  لیژنەى  بۆ  فەتوا  ئەو  بکەن، 
نابێت، چونکە لێرە ئاستى بژێوى نزمە، داهاتى تاک 
ئاستى  بەپێى  دەبێت  بۆیە  کەمترە،  بڕە  لەو  زۆر 
بژێوى و داهاتى تاکى کوردستان بڕى نەفەقەى بۆ 
دیارى بکرێت، یان بڕى زەکاتى سەرفیترە سااڵنە 
کوردستان  لە  زیاترە  بڕە  لەو  زۆر  سعودیە  لە 
و  سەرفیترە  زەکاتى  بڕى  لە  ناکرێت  دادەنرێت، 
و  کوردستان  فتواى  لیژنەكانى  تردا  بابەتى  زۆر 
ئاستى  کە  تر  واڵتێکى  هەر  یان  کەنداو  واڵتانى 
بژێویان جیاوازە وەک یەک بێت، یان کەسانێک لە 
کوردستان کار بە فەتواى سعودیە بکەن، دەبێت لە 
بابەتە فیقهییەکان و فەتواداندا جیاوازى بکرێت لە 
شوێنێکەوە بۆ شوێنێکى تر، وەک لەو نموونانەدا 

تەواو جیاوازیەکان زۆر ڕوون و ئاشکران.
هەندێجار  حاڵەت:  بەپێى  فەوا  گۆڕانى  سێیەم: 
حاڵەتى کەسی پرسیارکەر کاریگەرى هەیە لەسەر 
کەسێکەوە  لە  هەیە  جیاوازى  فەتوا،  گۆڕانى 
پێغەمبەردا  ڕۆژگارى  لە  هەر  تر،  کەسێکى  بۆ 
)درودى خواى لەسەربێ(، دوو کەس یەک پرسیار 
دەکەن،  لەسەربێ(  خواى  پێغەمبەر)درودى  لە 
پێغەمبەر دوو وەاڵمى جیاوازیان دەداتەوە، )رخص 
ابن  للشباب(  وكره  المباشرة،  في  الصائم  للكبير 
دوو  ئەوەى  لەبەر   .2065 ابوداود:   -1688 ماجه: 
حاڵەتى جیاوازە، دوو فەتواى جیاوازیان بۆ دەدات، 

پێغەمبەر ڕێگە دەدات پیاوى بە تەمەن یارى لەگەڵ 
بۆ  بەاڵم  بەڕۆژووە،  لەکاتێکدا  بکات  خێزانەکەیدا 
گەنج ڕێگە نادات، چونکە پیاوى بە تەمەن دەتوانێت 
خۆى بگرێت، بەاڵم گەنج شەپۆلى ئارەزوى زۆرەو 
لەوانەیە نەتوانێت زاڵ بێت بەسەریدا، لێرەدا ڕەنگە 
بوترێت دوو ئایینى جیاوازە، یان دەڵێن ئایین یەک 
ئایینەو ئەم هەموو فەتوا جیاواز و دژ بەیەکە چییە؟ 
مەبەستى  دەکرێت،  تێبینى  لێرەدا  ئەوەى  بەاڵم 
بۆیە  خواپەرستییە،  فەرمانەکانى  پاراستنى  ئایین 
ئەوەى  دەگۆڕێت،  تر  کەسێکى  بۆ  کەسێکەوە  لە 
گۆڕاوە ڕیکارەکانى ئایینه  بۆ پاراستنى موسڵمانان 
لە کارى هەڵە، بەاڵم بنەماکانى ئایین وەک خۆیان 

دەمێننەوەو ناگۆڕێن. 
هەژارى  و  برسێتى  کەسێک  لەوانەیە       
پەنا  تاوانەوەو  هەڵەو  بکەوێتە  و  پێوەبنێت  پاڵى 
تر  کەسێکى  کاتدا  هەمان  لە  ببات،  دزیکردن  بۆ 
تاوان دەکات و ماڵى خەڵکى  دەوڵەمەندەو هەمان 
دوو  موفتیدا  لەبەردەم  کەسە  دوو  ئەم  دەخوات، 
حاڵەتەکانیان  چونکە  وەردەگرن،  جیاواز  سزاى 

جیاوازە)3(.
چوارەم: دابونەریت )العرف(: دابونەرێتى گەالن 
کۆدەنگى  وەک سەرچاوەی شەریعەت  هەرچەندە 
سەرچاوەیەکى  وەک  بەاڵم  نییە،  لەسەر  زانایانى 
ئەگەر  گەالن  نەریتى  دیاریکراوە،  ئیسالمى  فیقهى 
پێچەوانەى دەقێکى شەرعى نەبێت جێگەى بایەخى 
پرسی  هەندێ  لە  چونکە  بووە،  فیقهى  زانایانى 

;
دابونەرێت کاریگەرى هەیە لە سەر 
تەفسیرى دەقەکانى قورئانى پیرۆز و 

فەمودەکانى پێغەمبەر
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کۆمەڵ  ژیانى  گشتى  کەلتورى  شەرعییدا  گرنگى 
چۆنیەتى  هەندێجار  تەنانەت  دەکات،  تەحەکوم 
ژیانى گشتى تەفسیرى دەقە شەرعییەکان دەکات.

     بۆ نموونە: کاتێک کەسێک ژنەکەى تەاڵق 
دەدات و ئەو ژنە مناڵێکى کۆرپەى هەیە، بە دەقی 
و  ژن  نەفەقەى  باوکەکە  دەبێت  قورئان  ئایەتى 
نەفەقەیە  ئەو  بەاڵم  بکات،  دەستەبەر  مناڵەکەى 
بڕى  دەکات؟  دابین  بۆ  چەندیان  مانگانە  چەندە؟ 
کاتێکەوە  لە  چونکە  نەکراوە،  دیارى  نەفەقەکە 
تر  شوێنێکى  بۆ  شوێنێکەوە  لە  و  تر  کاتێکى  بۆ 
ئەرکەى  ئەو  ئایەتى قورئان  دەگۆڕێت، هەرچەندە 
کات  هەموو  لە  دەقەکە  بەاڵم  دیارىکردووە، 
و  هەڵدەگرێت  جیاواز  تەفسیرى  شوێنێکدا  و 
َلُه  اْلَْوُلوِد  )...َوَعَلى  دەفەمووێت:  قورئان  دەگۆڕێت، 
واتە:   .)233( البقرة:  ِباْلَْعُروِف...(  َوِكْسَوُتُهنَّ  ِرْزُقُهنَّ 
دایک  بەرگى  و  جل  و  بژێوى  باوکەکە  )دەبێت 
ئەو  ژیانى  نەرێتى  بەپێى  بکات،  دابین  مناڵەکە  و 
کۆمەڵگە، )بالمعروف( واتە: ژیان چۆن دەگوزەرێ 
ڕۆژانەیان  ژیانى  شێوەیە  بەو  کۆمەڵگەکەیاندا  لە 
دەقەکە  تەفسیرى  ئەوەى  لێرەدا  دەکات،  دابین  بۆ 
دیاریدەکات بار و گوزەرانى ژیانى ئەو کۆمەڵەیە 
دەقەکەى تێدا تەفسیر دەکرێت، له  نێوان گوزەرانى 
ناوەند  ئاستى  خوارەوەدا  چینى  و  بااڵ  چینى 
دەبێت  کۆمەڵێکدا  هەموو  لەناو  وەردەگیرێت، 
باوکەکە هێندە پێویستى ژیانى ژن و مناڵێکى ئەو 
دیارى  دایکەکەى  و  مناڵەکە  بۆ  نەفەقە  کۆمەڵە 
فەتوا  لیژنەکانى  قەزاو  ئەوانەش  هەموو  بکات، 

دیارى دەکەن.
  هەروەها لە ڕووى مامەڵەى ژن و مێردەوە 
ِباْلَْعُروِف..(  )..َوَعاِشُروُهنَّ  دەفەرمووێت:  قورئان 
لەگەڵ  مامەڵە  )بەشێوەیەک  واتە:  النساء١9. 
ئەو  ڕاستى  دابونەرێتى  کە  بکەن  هاوسەرەکانتانا 
کۆمەڵە پەسەندى دەکات(، ئەم مامەڵە کردنە کۆى 
لە بژێوى ڕۆژانە و  گشتى ژیان دەگرێتەوە، هەر 
گشتى،  ژیانى  ترى  پێویستیەکانى  و  بەگ  و  جل 

بە  لەسەربێ(  خواى  پێغەمبەر)درودى  هەروەکو 
يكفيك  هندى کچى عوتبە دەفەرمووێت: )خذي ما 
وولدك بالمعروف( البخاري 2097. واتە: )ئەوەندە 
لە ماڵى هاوسەرەکەت هەڵگرە بەشى ژیانى خۆت و 
مناڵەکەت بکات، بەشێوەیەکى گونجاو، )بالمعروف( 
واتە: خەڵکى دەووروبەرت چۆن ژیان دەگوزەرێنن 

بەو شێوەیە)4(.
ئیمامى قەڕافی دەفەرمووێت: ئەو حووکمانەى 
ئەو  هەتا  دەنرێت،  بنیات  دابونەرێت  لەسەر 
پێ  حووکمیان  بمێنى  سیستمە  و  دابونەرێت 
نامێنێ،  حووکمەکەش  نەمان  هەرکاتێک  دەکرێت، 
بەهاى  هەرکاتێک  بازاڕ،  شتى  هەندێ  دراو  وەک 
حووکمەکەیشى  تر  دراوێکى  بۆ  گۆڕا  دراوەکە 
دەگۆڕێت بۆ دراوە تازەکە، نابێت خۆمان بە چەند 
دەقێکى نوسراوەوە قەتیس بکەین، ئەگەر کەسێک 
هاتە واڵتەکەت و پرسیارى شەرعى لێکردى نابێت 
بەپێى عورف و عاداتى واڵتەکەى خۆت و ئەوەى 
لەناو کتێبەکەدا نوسراوە وەاڵمى بدەیتەوە، بەڵکو 
لێبکەو  خۆى  واڵتەکەى  دابەونەرێتى  پرسیارى 
بدەرەوە،  وەاڵمى  خۆى  واڵتى  دابونەرێتى  بەپێى 

ئەمە هەقێکى ڕوون و ڕاستە )5(.
بەرژەوەندى  بەپێى  فەتوا  گۆڕانى  پێنجەم: 
ئامانجى  گشتى  بەرژەوەندى  بەدیهێنانى  گشتى: 
مەبەستەکانى  لە  یەکێکە  ئیسالمەو  سەرەکى 
ئەگەر  گشتى  بەرژەوەندى  شەریعەت،  )مقاصد( 
پێچەوانەى یەکێک لە دەقە شەرعییەکان و قیاسی 
ڕاست نەبێت، هەروەها نەبێتە هۆى لەدەستچوونى 
دەکرێت  بایەختر،  پڕ  گرنگترو  بەرژەوەندییەکى 
گۆڕانى  فەتوا  بەرژەوەندییە  ئەو  بەدیهێنانى  بۆ 

بەسەردا بێت.
 بۆ نموونە: کۆچکردن بۆ واڵتە ناموسڵمانەکان 
کەسەکان  سەیرى  موفتى  ئەمڕۆدا،  ڕۆژگارى  لە 
ئه وه   به گوێره ی  دەکات،  بۆ  ئامانجەى کۆچى  ئەو 
پێویست  زۆر  کارێکى  بۆ  ئەگەر  دەگۆڕێت،  فەتوا 
بێت و  بەرژەوەندییەکى گشتى  بێت، بۆ هێنانەدى 
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موفتى بزانێت ئەو کەسە لە دینداریدا تووشى زیان 
نابێت، ڕێگەى پێ دەدات و دروستە ئەو سەفەرە 
بکات، بەاڵم بۆ گەنجێک کە بۆ سەیران و گەشت 
گوناهو  تووشى  زۆربێت  ئەوە  ئەگەرى  بچێت، 

تاوان دەبێت ڕێگەى پێ نادات.
 هەروەها چوونە بازاڕ لە ئاییندا هیچ ڕێگریەکى 
ئەو  بکات،  موفتى  لە  پرسیار  کەسێک  بەاڵم  نییە، 
و  خراپە  شوێنێکى  بازاڕە  ئەو  بزانێت  موفتییە 
لەوانەیە ئەو کەسە تووشى حەرام و کارى خراپ 
بێت، لەو کاتەدا ئەو موفتییە فەتواى بۆ دەدات بە 

)کەراهیەت( یان حەرامبوون)6(.
کۆتایی: فەتواو موفتى لە شەریعەتى ئیسالمدا 
گرنگى و بایەخى زۆریان هەیە، موفتى بە ناوى خواو 
فەتواکان  و  دەدات  خەڵکى  بۆ  فەتوا  پێغەمبەرەوە 
ئاییندارییە،  جێبەجێکردنیان  و  ئایین  لە  بەشێکن 
مامەڵە  هەستیارییەوە  بە  زۆر  دەبێت  ئەوە  لەبەر 
لەگەڵ پرسی فەتواکانیدا بکات و نابێت لەژیر هیچ 
بۆ  تەنها  دەبێت  بەڵکو  بدات،  فەتوا  کاریگەرییەکدا 
ئیسالم  پیرۆزى  ئایینى  ڕوونکردنەوەى  بۆ  خواو 
دینى  خزمەتى  خواو  مەبەستى  تەنها  بدات،  فەتوا 

خوا بێت.
دابونەرێت  و  شوێن  و  کات  بەپێى  فەتوا     
گۆڕانى بەسەردا دێت، ئەوەش بەواتاى ئەوە نییە 
بنەماکانى ئایین دەگۆڕێت، بەڵکو ئەوەى دەگۆڕێت، 
گشتى  سیاسەتى  و  دابونەریت  و  ژیان  سیستمى 
ژیانە بەپێى سونەتى گەردوونى خوایی دەگۆڕێت، 
بەپێى تێپەڕینى کات بارودخى ژیان و ئاستى بژێوى 
لە  خەڵکى دەگۆڕێت، هەروەها جیاوازى گوزەران 
واڵتێکەوە بۆ واڵتێکى تر جیاوازە، هەموو ئەوانەش 

کاریگەرى زۆریان لەسەر فەتواو فەتوادان هەیە.
 هەروەها دابونەرێت و عادەتى گشتى کۆمەڵ 
کاریگەرى زۆریان هەیە لەسەر فەتوا، دابونەرێت 
دەقەکانى  تەفسیرى  سەر  لە  هەیە  کاریگەرى 
قورئانى پیرۆز و فەمودەکانى پێغەمبەر، هەروەها 

کاریگەرى لەسەر ئیجتیهاد و فەتوا هەیە.
 بیگومان بەدیهێنانى بەرژەوەندى گشتى یەکێکە 
لە مەبەستە بنەڕەتییەکانى شەریعەت، زۆرجار بۆ 
بەدەستهێنانى بەرژەوەندى گشتى لە کەسێکەوە بۆ 
تر  شوێنێکى  بۆ  شوێنێکەوە  لە  یان  تر  کەسێکى 

فەتوا دەگۆڕێت.

په راوێزه كان:

الطبعة  الدعوة،  اصول  زيدان،  د.عبدالكريم   -  
التاسعة 1423هـ2002م، مؤسسة الرسالة- بيروت، 
الدرعان،  عبدالعزيز  بن  د.عبدالله  ص152-151.  
الفتوى في االسالم أهميتها ضوابطها وآثارها، الطبعة 
األولى 1429هـ 2008م، مكتبة التوبة، الرياض، ص 

.34-33
الفتوى  القرضاوي، موجبات تغير   - د.يوسف 

في عصرنا، ص54-53.
الفتوى  القرضاوي، موجبات تغير   - د.يوسف 

في عصرنا، ص61 وما بعدها.
أهمیتها  الفتوى  ابراهیم،  یسری  محمد  د.   -  
األولى 1428هـ 2007م،  الطبعة  ضوابطها وآثارها، 

ص 381-380.
التحقيق عمر حسن  الفروق،  القرافی،   - االمام 
مؤسسة  2003م،  1424هـ  االولى  الطبعة  قيام، 

الرسالة- بيروت، م1ص 386-385.
 - محمد بن عمر بن سالم بازمول، تغير الفتوى، 
للنشر  الهجرة  دار  1415هـ1995م،  األولى  الطبعة 

والتوزيع- الرياض، ص44-43.
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لەمپەرەكانی بەردەم 

فەتوا لە ڕۆژگاری نوێدا

وچارەسەرەكانی

مینگوڵپی
كهمالئه

سته ر له  زانستی كه الم. 
ى1979. ما

له دایكبووی ساڵ

ێژینه وه یه كی زانستيیه 
چاپكراو و چه ند تو

خاوه ی شه ش كتێبی 
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گەورەو  فەتوا  وپێگەی  پلەی  كە  ڕوونە 
بە  نەبه ستراوەتەوە  شكۆمەندیەكەی  شكۆمەندە، 
پێگەی  بە  به ستراوە  بگرە  كەسەكانەوە،  پێگەی 
وەحیی  سەرچاوەكەی  كە  زانستێك  زانستەوە، 
وەسفی  كە  گەورە  خوای  هەربۆیە  بێت،  خوایی 
ئەهلی   بە  دەكات  فەتوا  پێگەی  و  زانست  ئەهلی 
زیكر ناویان دەبات، تەواوی خەڵكی ڕێنمای دەكات 
دەفەرمووێت:  وەك  ئەوان،  الی  بۆ  گەڕانەوە  بۆ 
ْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُموَن[ } النحل:43{، پێگە  ]َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ
گەورەترە  خۆی  زاتی  بەر  لە  شتێك  بە  بەخشین 
وعەرەزی  دەرەكی  شتێكی  لەبەر  كە  لەوەی 
گەورەیی  لەخۆیدا  خۆی  فەتوا  پێدرابێت،  پێگەی 
وەرگرتووە، ئەوە موفتییە لەبەر بوونی فەتوا پێگە 
جەوهەرێك  عەرەزوو  لێره دا  كەواتە  وەردەگرێت، 
دێنێتە ئاراوە كە لە نێوان فەتوا و موفتیدایە، فەتوا 
موفتی،  كەسی  دەبەخشێتە  نرخ  گەورەیە  هێندە 
لەسەردراوەكەش  فەتوا  شتە  لەسەر  قسەكردن 
یان  پەسەندی  فەتواكەیە  بوونی  بەر  لە  خۆی  بۆ 

ناپەسەندی وەردەگرێت.
بۆیە لێرەوە گەورەی پێگەی فەتوا بەسەر تاك 
یاخود  دنیایان  بۆ  چ  دەردەكەوێت،  كۆمەڵگەوە  و 
بۆ دواڕۆژیان، ئەمەش ئەوەمان پێدەڵێت كە ژیانی 
بۆ  گونجاو  ژdنگەیەكی  بێتە  نا  هەرگیز  مڕۆڤ 
مرۆڤایەتی هەتا لە ژێر سایەیی شەریعەتدا نەبێت، 
زەمینەیەدا  لەم  مرۆڤ  بەرژەوەندییەكانی  چونكە 
بەرجەستە دەبن و ئەوەی كە زیانە و هەڕەشە لە 
مرۆڤ و ژیان و ئەخالق بەمانا گشتییەكەی دەكات 
پەیامە  ئەم  هەر  دەخاتەوە،  دوور  لێی  شەریعەت 
خواستە  و  هەوا  بازنەی  لە  مرۆڤایەتی  خواییەیە 
دژە مرۆییەكانی مرۆڤ دوور دەخاتەوە، ئەمەش 
مەكەكانی  بەكەو  پابەندی  مرۆڤ  هەتا  نایەتەدی 
وەحیی خواییی نەبێت، هەر ئەم بازنەی بكە و مەكە 
ئازادی  واتە  بەمرۆڤ،  دەبەخشنەوە  سەرپشكی 
بازنەی  له ناو  ومەكەكانی  بكە  بوونی  لە  مرۆڤ 
بۆیە  هەر  دەبوون،  بەرجەستە  خوایدا  وەحیی 

كەهەیەتی  زانستەیەوە  ئەو  بەهۆی  موفتی  كەسی 
پەی بە بكە و مەكەكانی ناو بازنەی وەحیی خوایی 

دەبات و جارێكی تر دەیانبەخشێتەوە بە مرۆڤ.
وەك  فەتوا  چەمكی  لەسەر   لێرەدا  گرنگە 
كۆمەڵگە  و  تاك  سەر  لە  كاریگەر  زاراوەیەكی 

هەڵوێستەیەك بكەین:
چاوگی  زمانەوانییەوە:  ڕووی  لە  )اإلفتا ء( 
فتو،  یاخود  فتی  فیعلی  لە  الفتیا،  فیعلی)أفتی(یە، 
نیشاندان و ڕۆژنكردنەوە دێت، وەك  بەمانای  كە 
كردەكەی  كە  كاتێك  ااڵمر(  فی  دەگوترێت:)أفتاه 
لە  وشەی)الفتوی(  لە  ئەسڵ  بۆیە  ڕۆشنكردەوە، 
)الفتی( كە بەمانای گەنجێكی بەهێز دێت، بۆیە بە 
بە  پاڵپشت  بە  چونكە  موفتی،  دەگوترێت  موفتی 
زانستێكی باشەوە بۆچوون لە سەر پێشهاتەیەكی 

تازە رووندەكاتەوه)1(.  
زۆرترین  كە  زاراوانەی  لەو  یەكێكە  فەتوا 
لە  ڕادەمێنی  كە  كاتێك  بەاڵم  بۆكراوە>  پێناسەی 
پێناسەكان دەبینی كە لە ڕووی ماناوە هەموویان 
داكۆكی لەسەر ڕاستێك دەكەن، كە چەمكی فەتوا 
مانادانەوە  ئەم  هەیە  ئەوەندە  گرتووە،  خۆی  لە 
ئەو  بۆیە  دراوەتەوە،  جیاجیا  دەستەواژەی  بە 
پەسەندو گونجاوە،  بەندەوە  بەالی  پێناسەیەی كە 
)ڕۆشنكردنەوەی  فەتوا:  كە  لەوەی  بریتییە 
تازە  پێشاهاتێكی  بە  بەرامبەر  بڕیارێكی شەرعییه  

لە ڕۆژگارێك لە ڕۆژگارەكان(.
لێرەوە بۆمان دەردەكەوێت كە فەتوا جیاوازە لە 
ئیجتهاد، چونكە ئیجتهاد كۆششێكە بۆ هەڵگۆزینی 
بڕیارێكی شەرعی لە بەڵگە تەفصیلییەكان، جا ئەم 
كارە بەرامبەر پرسیارێك بێت یان نا، بەاڵم فەتوا نا 
درێت تا پێشهاتێك نەهاتبێتە پێش و وپرس لەبارەی 
ئەو پێشهاتە بكرێت لە الیەن كەسانی بەربارەوە. 

مەترسیەكانی فەتوا و پێگەی موفتی:
لەڕێگەی فەتواوە موفتی دەیەوێت ئەو حەقیقەتە 
ئەوەی  دەیخوازێت،  پێشهاتەكە  كە  ڕۆشنبكاتەوە 
فەتوایەك  وەك  دەیەوێت  شەرع  بڕیاری  كە 
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گوێی  بە  بدات  شەرع  پەیامی  و  بكات  گەاڵڵەی 
پێشهاتێك  دەركەوتنی  بۆیە  بەرباردا،  كەسانی 
بنەمای  پێشهاتەكانی ڕۆژگاردا وادەكات كە  لەناو 
حەقیقی فەتواش لەسەر ئەو زانستە بێت كە زانستی 
لە  سەرچاوەكەی  كە  مرۆڤە  توانای  سەرووی 
وەحیی خوایدا نمایان بووە، لەگەڵ ئەوشدا هەموو 
ئەو زەمینەیەدا، كە  بەسەر  ناشكێت  توانای  كەس 
بتوانێت بەرامبەر پێشهاتە تازەكان بڕیاری شەرع 
بدات، هەر بۆیە فەتوا یەكێكە لە پێگەكانی فەرزی 
ئەو  بگەنە  توانییان  كەس  هەندێ   ئەگەر  كیفایە، 
لەم  پڕبكەنەوە  كۆمەڵگەكەیان  پێویستی  كە  ئاستە 
خەڵكی  تەواوی  لەسەر  ئەركەكە  ئەوە  بوارەدا، 
دەبێتە  پێگەیە  ئەم  هەندێجار  بەاڵم  كەوتووە، 
فەرزی عەین ئەركی پێویست، بۆیە ئەگەر كەسی 
هەبوو  شەریعەت  بنەماكانی  لە  كارامە  شارەزاو 
هەستێت  دوودڵی  بێ   بە  دەبێت  كۆمەڵگەدا  لە 
زەمینەیەدا)2(،  لەو  ڕۆشنكردنەوە  بەئەنجامدانی 
پرمەترسی  بەكارێكی  دەستی  موفتی  كەسی  بۆیە 
وەحیی  بۆ  تێگەیشتن  لە  كە  گرتووە  گەورەوە  و 
و  قۆناغ  كۆتا  گەیشتووتە  بابه تێك  لەسەر  خوایە 
و  موفتی  پێگەی  لێرەوەیە  تێگەیشتن،  پلەی  كۆتا 
بڵندترین  گوتاردا،  لە  پێگەیە  بەرزترین  فەتوادان 
لە  دەربڕینە  بەنرخترین  زانستدا،  لە  دەسەاڵتە 
وپێغەمبەری  خوا  بڕێتی  لە  پێگەیەكە  ئیسالمدا، 
خواوە بڕیار دەردەجێت، هەر ئەمە مەترسیدارترین 
دەسەاڵتە كە الی مرۆڤ مابێتەوە لە ژیاندا، بۆیە 
خۆشگوزەرانی  دەبنەمایەی  فەتواكان  زۆرجار 
لەگەڵ  مامەڵە  بەوریاییەوە  ئەگەر  دونیا  هەردوو 
مایەیی  دەبێتە  هەندێجاریش  بكرێت،  پێگەكەدا 
بە  ئەگەر  دونیا  هەردوو  وبێجارەیی  نەهامەت 
پێگەكەدا،  لەگەڵ  مامەڵەنەكرا  بەرپرسیارەتییەوە 
بۆیە پێشەوا شاتبی سەبارەت بە پێگەی موفتی و 
مەترسیەكانی بەرپرسیارانە مامەڵە نەكردن لەگەڵ 
جێگەی  لە  خەلكیدا  ناو  لە  موفتی  دەڵێت:  فەتوادا، 

پێغەمبەردا وەستاوە)3(.

 گرنگی فەتوا لەم چەند خاڵەدا 
نیشاندەدەین:

پێغەمبەرە)درودی  جێنشینی  موفتی  كەسی   .1
موفتی  كەسی  بۆ  ئەوەی  بێت(،  له سه ر  خوای 
ماوەتەوە و دەبێت بەشی خۆی وەربگرێت بریتییە 
كەس  یەكەم  خوا  پێغەمبەری  كە  خوا،  شەرعی  لە 
ئەستۆ  كەوتووەتە  ڕۆشنكردنەوی  ئەركی  بووە 
ئەومافەی  كەس  بووە  ژیاندا  لە  كە  ئەوكاتەی  تا 
ئەمە  چونكە  ببینێت،  ئەو  ڕۆڵەی  ئەو  نەدراوەتێ  
داخوازی و سروستی ئەو پەیامەیه  كە خوای گەورە 
خستبوویە ئەستۆی ئەو وەك، دەفەرمووێت: ]ؤَأْنَزْلَنا 
ُروَن[  َيَتَفكَّ ؤَلَعلَُّهْم  ِإَلْيِهْم  َل  ُنزِّ َما  اِس  ِللنَّ  َ ِلُتَبنيِّ ْكَر  الذهّ ِإَلْيَك 
وەفاتی  دوای  ئەركە  و  جێنشین  ئەم   ،}44 }النحل: 
گوازرایەوە  بێت(  له سه ر  خوای  پێغەمبەر)درودی 
بۆ  پاشان  و  بۆ شوێنكەوتوان  پاشان  بۆ هاوەاڵن، 
تەواوی زانایانی كۆشا و خاوەن زانست، كە دەبێت 
فیكری  و  نوور  پڕ  دڵی  و  فەتواكانیان  ڕیگەی  لە 
سەلیم و زمانی ڕاستگۆیانەوە پەیامی خوایی ڕۆشن 
بكەنەوە بۆ خەڵكی، بۆیە زانایان بوونەتە میراتگری 
العلما ء ورثة  إن   ( دەفەرمووێت:  پێغەمبەران، وەك 
األنبیا ء، إن األنبیا ء لم یورثوا دینارا وال درهما، إن 
ما ۆرثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر()4(،

2. موفتی پەیامی خوا دەگەێنێ  بە دەوروبەری، 
وەك ئەوەی دەڵێت: دەبێت ئەوە بكرێت یان دەبێت 
زاری  سەر  لە  دەبێت  خوا  پەیامی  نەكرێت،  ئەوە 
نەوەوی  پێشەوا  دەورووبەری.  بە  بگات  ئەمەوە 
خوای  لەبرێتی  كە  موفتی  پێگەی  دەروانێتە  وا 
گەورە واژووی بڕیارەكان دەكات، بۆیە بەرامبەر 
ناواز  خەاڵتێكی  گەورەیە  ئەركە  ئەم  ڕاپەڕاندنی 
كەسی  دەبەخشرێتە  خواوە  لەالیەن  وێنە  بێ   و 
شەریعەت  بنەماكانی  بە  بەرچاوڕوون  و  زانا 
وەك  خەڵكی،  بە  شەرع  بڕیارەكانی  گەیاندنی  و 
و  خوا  دەفەرمووێت:  هاتووە  فەرموودەیەدا  لەو 
فریشتەكان  ومێروو لە هێالنەكانیاندا و نەهەنگ و 
ماسی لەدەریادا دوعا و دروود بۆ كەسی ڕێنمایی 
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كەسە  ئەم  كە  دەنێرن  و  دەكەن  خەڵكی  كەری 
ؤَماَلِئَكته  الل  )ِإن  ناوە  هەنگاویان  خەیر  بەڕێنمایی 
ؤَحتَّ  ِف جحرها  النملة  َحتَّ  ااَلَْرض  ؤأهل  َماؤات  السَّ ؤأهل 
ئەم  رْي()٥(.  اْلَ اس  النَّ معلم  َعَلي  ليصلون  اْلَبْحر  ِف  وت  احْلُ
خەاڵتە خواییە بۆ كەسێكە كە تەواوی مەرجەكانی 
لەسەر  بڵێت  ئەگەرنا هەرشتێك  بێت،  تێدا  فەتوای 
بنەمای نەزانین، قسەكردنە بەناوی شەرعی خواوە 

بە بێ  زانست و ڕامان لە تێكستە شەرعییەكان.
گشتی  بەرژەوەندی  بۆ  دەبێت  دان  فەتوا   .3
بێت، تەواوی خێر بێت بۆ كۆمەڵگە، هەرچی خراپە 
بخاتەوە،  دوور  مرۆڤی  لە  هەیە  ونەهامەتیش 
بەتایبەتتر لەم ڕۆژگاره ی ئێستادا كە چوون بەرەو 
بەوە  تەنها  خەڵكی  كەمبووەتەوە،  زانست  پیری 
ڕازی دەبن ئەگەر كەسێكی بەڕواڵەت زانا بڕیاری 
دەكەن  پەیڕەوی  ئەوانیش  و  بدات  بۆ  كارێكیان 
بڕیارانەش  ئەمجۆرە  نەهامەتی  دینەوه ،  ناوی  بە 

بەناوی دینەوە زۆرن بەسەر گەلەكەمانه وه .
بواری  لە  تەنها  فەتوا  زەمینەی  نابێت   .4
لەم  تەنها  خەڵكی  بكرێتەوە،  تەسك  پەرستشدا 
بۆ  و  ئایینی  زانایانی  بۆالی  بگەڕێنەوە  بوارەدا 
بكرێن،  فەرامۆش  شەریحەیە  ئەم  تر  بوارەكانی 
ئەم شەریحەدایە  لەناو  موفتی  هەڵكەوتەی  چوون 
وەك  دەبێت،  بەرجەستە  دەستەیەدا  ئەم  لەناو  و 
بەناوی شەریعەتەوە قسە ده كات،  گوتمان موفتی 
ژیانی  سەرتاپای  ئیسالمیش  پیرۆزی  ئایینی 
ژیانی  لە  نییە  بوارێك  گرتووەتەوە،  مرۆڤایەتی 
بۆ  نەبێت  تایبەتی  قسەی  ئیسالم  ئایینی  مرۆڤدا 
ئەو بوارە، بۆیە دەبێت له  هەموو بوارەكان و بۆ 
دەست نیشانكردنی رێگای ڕاست و ئاراستەی باش 
بگەڕێنەوە بۆ الی كەسی موفتی و فەتوای زانایان. 
نەشیاوەوە  كەسی  لەالیەن  فەتوا  وەرگرتنی  بۆیە 
ناڕەحەتی بۆ تاك و كۆمەڵگە،  ئازار و  دەبێتە مایەیی 
هەموو  لە  هەبێت  تەندروست  كۆمەڵگەیەكی  بۆئەوەی 
روویەكەوە دەبێت دامەزاوەیەكی زانستی تەوات هەبێت 
بۆ بڕیارە شەرعییەكان و پەرەدان بە تواناكانی زانایان.

 لەمپەرەكانی بەردەم پرۆسەی 
فەتوا لەم ڕۆژگارەدا:

لە  تاك  ڕۆژگارەدا  لەم  كە  ڕوونە  ئەوە 
ژیان  لەمپەردا  و  گرفت  سەدان  لەناو  كۆمەڵگەدا 
زەمینەی  لە  گرفتانە  لەو  هەندێ   دەگوزەرێنێ، 
فەتواوە سەرچاوەیان گرتووە و هەنێكیشیان هەر 
تایبەتمەندی ڕۆژگارەكە لەگەڵ خۆیدا هەڵیگرتوون، 
دیارترین  ڕۆژگارەدا  لەم  ئێمە  گرنگە  بۆیە 
دەبێت  بزانین،  فەتوا  لەمپەرەكانی  تایبەتمەندی 

ئاماژە بەم چەند هەنگاوەبكەم:

یەكەم: بڕیاردان بەناوی ئایین و فەتوا 
لەالیه ن كەسانی ناشایستەوە:

ناشایستەو  كەسانی  لەالیەن  فەتوادان  دیارە 
خۆێدا  بەدوای  گرفت  گەورەترین  زانستەوە  كەم 
بۆتاك و كۆمەڵگە دێنێت، چونكە ئەوكاتە كۆمەڵگە 
ڕووبەڕووی فەتوای ناڕاست دەبێتەوە، كاتێك كە 
جۆرە  لەم  مەترسییەكی  ڕووبەڕووی  كۆمەڵگە 
كۆمەڵگەیەدا  لەو  تاك  بۆ  ژیان  ئیتر  بوویەوە، 
كۆمەڵگە  ئەوەی  لەبری  ئەوكاتە  دەبێت،  ئەستەم 
زەمینەی  دەبێته   بۆتاك،  ئارامی  النكەی  ببێتە 
گیان  بەسەر  مەترسیدار  هەڕەشەی  و  گرفتەكان 
ناشایستییە  ئەم  جا  تاكەوە،  ئازادی  و  ماڵ  و 
ئەوەتا  یان  دەگەڕێتەوە،  شت  دوو  بۆ  كەسییە 
بنەماكانی  لە  نییە  شارەزا  زۆر  كەسەكە 
لەبەر  بەاڵم  شارەزایە  تەواو  یاخود  شەریعەت، 
بەرژەوەندییه كی خۆی یان كەوتنە ژێركاریگەری 
فەتوایەش  دیاردەی  ئەم  ئارەزووەوه یە،  و  هەوا 
كۆنە،  دیاردەیەكی  نەشیاوەوە  كەسی  لەالیەن 
تایبەتمەندی ئەم ڕۆژگارە بێت، بۆیە  نییە  شتێك 
ئەم  لەسەر  هۆشیاریانداوە  زانایان  هەمیشە 
فەتوای  مەترسی  هەرچەندە  نەخوازراوە،  دیاردە 
مەترسییەكانی  زۆر  لەكۆندا  كەسانە  لەمجۆرە 
لە  خەڵكی  بەرچاوڕوونی  لەبەر  دەرنەكەوتوون 
هەژموونی  بەر  لە  یاخود  شەریعەت،  بنەماكانی 
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واعزی دینی لە دەروونی تاكەكاندا، بەاڵم بۆ ئەم 
ڕۆژگارە مەترسی هێجگار گەورەی لێدێتە بەرهەم، 
چونكە هەم بەرچاوڕوونی و شارەزایی تەواو نییە 
لە  دینی  واعیزی  بوونی  الواز  هەم  خەڵكی،  الی 
دەرونی تاكدا بەجۆرێك لە جۆرەكان كەم و كزە، 
لەسەر  ناشایستە  فەتوایەكی  ڕادەمێنی  كاتێك كە 
بەرژەوەندیخواز  یان  ناشارەزا  كەسێكی  دەستی 
دەبێت  پەیدا  لێ   داعشی  بەرهەمەكەی  دەدرێت 
ڕەوای  دەنگی  دزینی  بینیمان،  ڕابردوودا  لە  كە 

هاواڵتیانی لێ  بەهەمدێت كە لە 5/12 بینیمان.
 دووەم: لەدیاردەكان و كۆسپەكانی بەردەم 
نوێكانن،  تازەو  پێشهاتە  زۆری  فەتوا  پرۆسەی 
تازەو  پێشهاتی  ژیاندا  بوارەكانی  هەموو  لە  كە 
داخوازی و پێداویستی ژیان وایكردووە كە ئەو 
پێشهاتە تازەنە بێنە ئاراوە، بۆنموونە: لە رووی 
و  بكرێت  مامەڵە  چۆن  كە  بەجۆرێك  ژینگەوە 
بوونی دەیان و سەدان سەرچاوەی جۆراو جۆر 
بۆ خراپكردن و تێكدانی ژینگە كە ژیان داخوازی 
لەالیەكەوە  دەكات،  سەرچاوانە  ئەو  بوونی 
پێداویستی پڕدەكەنەوە، لە الیەكی ترەوە نەهامەتی 
لەگەڵ خۆیان دێنن، لە ڕووی ئابوریەوە بوونی 
سەدان جۆر لە مامەڵه  و بازرگانی جۆراوجۆر، 
بەدەستی  دەست  و  ئاسایی  بازرگانی  لە  هەر 
بیگرە، تا بازرگانی تەلەفۆنی و هەوایی و وەكیلی 
سەر  و  بازرگانی  جۆرەكانی  لە  تر  دەیانی  و 
هەڵدانی ریبا بە ناوی جۆراوجۆرەوە، لە ڕووی 
هەرێمایەتی  بەرژەوەندی  دەیان  سیاسییەوە 
كەسی  دەبێت  كە  كردووە  وایان  نێودەوڵەتی  و 
موفتی قسەی تازە و تێروانی تازەی هەبێت بۆ 
و  داخوازی  هەموو  ئەم  پێشهاتانە،  هەموو  ئەو 
گوڕانه  خێراییە كە ڕۆژگار و پێداویستی مرۆڤ 
لەگەڵ خۆیا دەێهێنی وایكردووە بڕیاری شەرعی 
بوارانە  لەم  تازە  فەتوای  و  هەبێت  لەبارەیانەوە 
لەبەر  دەخوڵقێنێت  گرفت  ئەمە  كە  ئاراوە،  بێتە 

دەم كەسی موفتیدا.

سێیەم: ستەم و زۆری دەسەاڵتداران 
بەسەر كەسی موفتییەوە:

سەر  لەمپەرەكانی  له   ترە  یەكێكی  ئەمەش 
دەسەاڵت  هێزی  دەبینین  بۆیە  فەتوا،  ڕێگەی 
دروستكردنی  سەرچاوەی  بوتە  كە  وایكردووە 
فەتوای جۆراوجۆر، بەهۆی بوونی دەسەاڵت و 
كۆسپەش  ئەم  لەكۆمەڵگەدا،  وەزیفیەكەی  پێگە 
فەتوای  هەیەو  بوونی  موسڵماندا  لەمێژووی 
گیرۆدە  خەڵكی  دەركراوە،  ناشایستە  و  ناڕێك 
هێزی  ملكەچی  هەركەسێكیش  كردووە، 
و  ئازار  ڕووبەڕووی  نەبووبێتەوە،  دەسەاڵت 
ئەشكەنجە بووەتەوە، خوڵقاندنی فیتنەی قورئان 
سەردەمە  ئەو  دەسەاڵتی  كە  نا؟  یان  مەخلوقە 
كە  بدەن  فەتوا  زانایان  كە  دەخواست  ئەوەی 
قورئان مەخلوقە، هەر بەم بۆنەیەشەوە زۆرێك 
كاریگەری  زوو  و  ڕانەگرت  خۆیان  زانایان  لە 
و  دەركەوت  بەسەریانەوە  دەسەاڵت  هێزی 
وەك  دەیانی  گەورەیەوە،  هەڵە  ئەو  كەوتنە 
پێشەوا ئەحمەدی كوڕی حه نبه ل مەردانە خۆیان 
هەرەشە  و  هێرش  بەو  نەدا  گوێیان  ڕاگرتوو 
سیاستە  ئەم  لەدەرنجامی  كە  ئەشكەنجەیە  و 
چەوتە ڕووبەڕوویان دەبوویەوە، ئەم ستەمەش 
و  موسوڵمان  گەالنی  بە  دەرحەق  ئێستا  كە 
و  دەكرێت  ئیسالحخوازان  و  ئازادیخوازان 
دەنگەكانیان دەدزرێت لە دەرئه نجامی فەتوایەكی 
و  دراوە  خوازیەوە  بەرژەوەندی  و  نادروست 
لەبەر  خیانەتەدەكرێت،  و  دزیی  بەو  رەوایەتی 
بۆ  الیەنێك  چەند  نارەوای  دەسەاڵتی  مانەوەی 
ئیقلمیی  واڵتێكی  چەند  بەرژەوەندی  پاراستنی 
دەوورووبەر، كۆمەڵێكیش مەردانە لەسەر ڕێگە 
دەنگی  و  گەلەكەیان  ڕەوای  لەمافی  بەرگری 
ئازادی دەنگدرانیان ماونەتەوە به رگیری لەمافی 

گەلەكەیان دەكەن.
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چوارەم: زۆری هەڵەشەی و 
هەڵەی موفتی لەم ڕۆژگارەدا:

پرۆسەی  بەردەم  كۆسپەكانی  لە  تر  یەكێكی 
فەتوا، زۆری هەڵەی كەسی بەناو موفتییە، ئەوەش 

لەم چەند خاڵدا خۆی دەبنێتەوە:
أ- بێئاگایی لە جەوهەری دەقە شەرعییەكان و 
یەكێك  چونكە  خراپ،  تەئویلێكی  بە  تەئویلكردنی 
لە دیاردەكانی هەڵەی موفتی ئەئویلكردنی دەقێكی 
چەند  یان  كەسی  بەرژەوەندی  لەبەر  شەرعییە 
الیەنێك و وەالنانی ئەو بەرژەوەندییە گشتییەی كە 

دەقەكە هەڵیگرتووە.
فەتوا،  پێگەی  گرنگی  بە  نەكردن  دەرك  ب- 
ئەمەش لەوەوە سەرچاوەدەگرێت كە ژیان بەهەموو 
و  یەكجۆر  لە  و  دەڕوا  گۆڕان  بەرەو  جۆرێك 
داخوازییەكان  جێگیرنابێت،  و  نامێنێتەوە  یەكشێوە 
دەربازبوونی  بۆ  موفتی  كەسی  كە  زۆرن  ئەوەندە 
لەو هەموو زەختەی لەسەریەتی بۆ پرسی پێشهاتە 
و  گرنگ  پێگەیەكی  چ  لە  دەچێت  بیری  تازەكان 
نە  دەردەكات،  كرچ  و  كاڵ  فەتوایەكی  گەورەدایە، 
داخوازییە هەنووكییەكە پربكاتەوە، ونە ئەوەشە دڵی 
كەسی پرسیاركەر ئاو دەخواتەوە، بۆیە ئەمەش لە 

دیارترین كۆسپەكانە.
و  خۆرئاوا  واڵتانی  چاولێگەری  پێنجەم: 
قەبوڵكردنی  و  ڕەها  بە شێوەیەكی  شوێنكەوتنیان 
تەواوی كلتوورو نەریتە چاك و خراپەكانیان، ئەم 
موفتی  كە  دەكات  وا  بەرنامەیە  بێ   شوێنكەوتنە 
خەڵكی  داخوازییەكانی  فریای  و  بڕوات  بەهەڵەدا 

نەكەوێت.
پێش  زەمەنی  فەتوای  بە  پابەندبوون  شەشەم: 
ئەم ڕۆژگارەو نەقڵكردنی بەبێ  ئەوەی تایبەتمەندی 
ڕۆژگاری ئێستا لە بەرچاو بگیرێت، لەكاتێكدا ئەم 
بنەمایەش لەبەردەستدایه  كە دەڵێت: )ال ینكر تغیر 
األحكام بتغیر األزمان( بۆیە مەترسیدارترین دیاردە 
فەتوایەكی  یاخود  فیقهی  پەرتووكێكی  كە  ئەوەیە 
پێشینان )رەحمەتی خوایان لێ  بێت( بختە بەردەست 

تایبەتمەندیەكانی  و  داخوازی  گوێدانە  بەبێ   و 
ڕۆژگار، هەمان فەتوا بگوازیتەوە بۆ ئەمڕۆ.

لەمپەرەكانی  چارەسەر بۆ نەهێشتنی گرفت و 
بەردەم فەتوا لەم ڕۆژگارەدا

گرفتەكانی  ناتوانین  هەرگیز  ئاشكرایه  
بۆ  بەاڵم  بكه ین،  بنبڕ  بەیەكجاری  فەتوا  بەردەم 
رێكخستنەوەی ئەو دامەزراوە گەورە و كاریگەرە 
وەك  خاڵ  هەندێ  دەكرێت  كۆمەڵگەدا  ناو  لە 

چارەسەر بخه ینە بەرچاو: 
1.   دامەزراندنی دەستەیەك بۆ چاودێریكردن 

بەسەر دامەزراوەی فەتوا:
ئەم دەستەیە كە دادەمەزرێن، كەسانی پسپۆرو 
شارەزابن لە گۆرانكارییەكانی ڕۆژگار، هۆشیاربن 
بە بەرژەوەندییەكانی دونیا و دواڕۆژی گەلەكەیان، 
تا بتوانن بەر بەو لێشاوە فەتوا نارێك و نادروستانە 
بگرن كە جاری وا هەیە فەتواكە ئیستراد دەكرێت و 
دەهێنرێت، جاری واش هەیە فەتواكە پاڵپشتەكەی 
نامیلكەیەكە و بێگوێدانە هیچ پێوەرێك ئەو قسەیە 
دامەزراندنی  كۆمەڵگە،  ناو  بۆ  دەگوازرێتەوە 
كە  دەگرێت  سەرچاوە  لەوەوە  دامەزراوەیە  ئەم 
زانایانی حەنەفی دەڵێن دەبێت حیجر قەدەغەكردنی 
دابنرێت  كەسە  چەند  ئەم  لەسەر  هەڵسوكەوت 
)موفتی بەرژەوندیخواز و تێكچووـ دكتۆری نەزان 
و زیانبەخش، قەدەغەكردنی مامەڵە لەو كەسەی كە 
بەهۆی نەزانییەوە موفلیس بووە()6(، هەر ئەمەشه  
پێشەوای  لەسەر  دەڵێت:  به غدادی  خەتیبی  كە 
بگێرێت  چاوێك  جاروبار  پێویستە  موسوڵمانان 
بێت  فەتوا  شایستەی  ئەوەی  موفتیەكاندا،  بەناو 
بیهێڵێتەوە، ئەوەش كە شایستە نییە و لەو ئاستەدا 

نییە قەدەغەی بكات لە فەتوادان)7(.
2.  دامەزراندنی دەزگایەكی فەتوا:

توێژینەوه ،  بە  بێت  تایبه ت  دامەزراوەیە  ئەم 
بۆ  واقیعی  خوێندنەوەیەكی  و  ورد  لێكۆڵینەوەی 
پێشهاتە تازەكان لە ڕوانگەی دەقە شەرعییەكانەوە 
تا لەوێوە گونجازترین وەاڵم بۆ ئەو پێشهاتە تازەیە 
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بێتە بەرهەم و خەڵكی لەسەری بڕۆن.
3. هۆشیاركردنەوەی خەڵكی لەسەر گرنگی فەتوا:

دەزگا  كە  ئەوەیە  چاره كان  ڕێگا  لەگرنگترین 
خەڵكی  بۆ  كە  ببینن  ئەوە  ڕۆڵی  پەیوەندیدارەكان 
بسەلمێنن كە فەتوا لەژیاندا پێویستیەكی حەتمییە و 
نابێت لە گرنگی فەتوا كەم بكرێتەوە، ئەوكاتە رێگە 
لەبەردەم ئەوە دەگیرێت كە فەوزا لە ناو كۆمەڵگەدا 

بەرپا ببێت.
4.  بەگەرخستنی ئیجتهادی دەستە جەمعی:

مادام فەتوا بەهەموو شێوەیەك، چ ئیجابی بێت 
یان سەلبی، كاریگەری هەیە لە كۆمەڵگەدا، دەبێت 
دامەزراوەیەكی دەستە جەمعی هەبێت بۆ گەیشتن 
بە رێگەچارەی یەكجاری، ئەمەش هەر لەسەردەمی 
هاوەاڵنەوە دەبینرێت، بۆ پێشهاتێكی تازە تەواوی 
گەورە هاوەاڵن كۆدەكرانەوە بۆ ئەوەی بڕیارێكی 
یەالكەرەوە بدرێت بۆ ئەو پێشهاتە تازەیە، ئەمەش 

و  دانراوه   هاوەاڵندا  ئیجماعی  چێوەی  چوار  لە 
جێگیر بووه ، تا وای لێهاتووە كە كەس پێچەوانەی 
بەهەمانشێوە  ڕۆژگارەشدا  لەم  نەجووڵێتەوە، 
كۆكردنەوی  بۆ  پێویستە  دامەزراوەیەكمان 
دەبێتە  ئەمەش  زانایان،  ناو  پەرتبووەكانی  توانا 
وێستگەیەكی باش بۆ دروستكردن و بەرهەمێنانی 
پێشهاتە  بۆ  گونجاو  وەاڵمی  و  تازە  ئیجتهادی 

تازەكان)8(.
ئەوە  لەسەر  چەخت  دەبێت  كۆتاییدا  لە 
بە  ئیسالمییدا  بیروباوەڕی  لە  فەتوا  كە  بكەینەوە 
گوتەیەكی حەق تەماشا دەكرێت كە سەرچاوەكەی 
و  مرۆڤە  تواناكانی  سەرووی  بە  بەسراوەتەوە 
مڕۆڤ و بیری مرۆڤ تەنها زەمینەی گواستنەوەی 
ئەو گوتەن كە بەناوی ئایینەوە دەریدەبڕێت، بۆیە 
زاری  لەسەر  شەرعە  بڕیاری  گەیاندنی  فەتوا 

كەسی موفتییەوە.

په راوێزه كان:

معجم مقاييس اللغة، مادة )فتى( 4/ 474، ولسان العرب، مادة، )فتا( 91/5.  .1
آداب المفتى والمستفتى، البن صالح، 108.  .2

»الموافقات« )253/5(.  .3
العلم،  طلب  على  الحث  باب  العلم،  في   )3642( و   )3641( رقم  داود  أبو  رواه   .4
والترمذي رقم )2683( و )2684( في العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، ورواه 
أيضا أحمد، وابن ماجة، والدارمي، وابن حبان في » صحيحه »، وغيرهم، وإسناده حسن.

أخرجه الترمذي، رقم )2686( في العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة،   .5
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

البحر الرائق، 89/8.  .6
الفقه والمتفقه،154-153.  .7

الفتوى خطرها و أهميتها.48.  .8
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چەمکیک لە مەترسییەکانى 

فەتوا و مەرج و 

ئادابەکانى

هفاموفتی
لیدموست

هسهنخا
پ.ی.د.ح

2( بڕوانامه ى ماسته ر 
1972، هه ڵه بجه . ساڵى )002

له دايكبووى 

20(بڕوانامه ى دكتۆراى به ده ستهێناوه . مامۆستای 
و ساڵى)08

س له  كوردستان.
انكۆ/ ئه ندامی بۆردی مافی چاره نوو

ز

( توێژينه وه ى زانستييه. 
كراو و )17

31( به رهه مى چاپ
خاوه نى)
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ئیسالمى  فیقهى  ئیسالمدا  شەریعەتى  لە 
فەرموودەى  لە  پێدراوه ، وەک  تایبەتى  گرنگییەكى 
یفقهه  خیرا  به  الله  یرد  )من  هاتووە:  سەحیحدا 
خێر  ئیرادەى  خودا  هەرکەسێک  واتە:  الدین(،  فی 
شارەزاى  ئەوا  پێبدات  هەتایی  هەتا  سەعادەتى  و 
زانستى  واتە  ئیسالمیدا،  فیقهى  زانستى  لە  ده كات 
حەالڵ و حەرام، زانستى شارەزابوون لە سنوورى 
گشتى  هێڵى  زانستەش  ئەم  بێگومان  شەریعەت، 
لە  پێویستە  کە  دانراوە  بۆ  داڕشتەى  و  مەرج  و 
هەرکەسێک کە بیەوێت لەو بوارەدا کاراو شایستە 

بێت بێنەدى.
چونکە لە زانستى فیقهەوە پلەکانى فەتوا و قەزا 
و تەنانەت ویالیەتى گشتى و چەندین پلەى زانستى 
و رامیارى و ئیدارى و ئابوورى لێ دەبێتەوە، کە 
فیقهى  زانستى  بە  پێویستیان  بوارانە  ئەو  تێکڕاى 

ئیسالمى هەیە.
لەبەر ئەو راستیەیە کە قورئانى پیرۆز فەرمانى 
و  فەتوا  بە  نەبێت  شایستە  هەرکەسێک  کە  داوە 
لە  حەرامە  بوارەدا  لەو  نەبێت  تەواو  زانستى 
بدات، چونکە چ زمان و چ گوێچکە  فەتوا  سەرى 
و چ چاوەکان و چ دڵەکان تێکڕایان پرسیاریان لێ 
راستى  دەلیلى  زمان  چونکە  زمان  بۆیە  دەکرێت، 
لە قورئاندا بە نەهێیکى  ناڕاستى دڵەکانە، وەک  و 
ِإنَّ  ِعْلٌم   ِبِه  َلَك  َلْيَس  َما  َتْقُف  )َواَل  راستەوخۆ هاتووە: 
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل( )سورة  السَّ
اإلسراء: 36(، پێغەمبەریش( دروودى خواى لەسەر 
هەڕەشە  شێوازى  بە  فەرموودەیەکیدا  لە  بێ( 
على  أجرؤکم  الفتیا  على  )أجرؤکم  فەرموویەتى: 
النار(، واتە: بە جورئەتترنیتان لەسەر فەتوادان، بە 
جورئەتترینتانە لەسەر ئاگر، واتە: چەندێک دەتوانن 
لەسەر  بگرن  سەبر  شەرعى  زانستى  ئەهلى  ئەى 
لەسەر  بن  بەحەزەر  ئەوەندەش  دۆزەخ،  ئاگرى 

فەتوادان.
هەر لەبەر ئەوەیشە کە زانایانى سەلەفى صاڵح 
سەربەخۆ  هەرگیز  بێت  لێ  خوایان  ڕەحمەتى 

فەتوایان نەداوە، بەڵکو تەنانەت زانایانى صەحابە 
خەلیفەکەى  چوار  بەتایبەتتر  الصحابة(،  )فقهاء 
بدەن  فەتوایەک  ویستبێتیان  ئەگەر  ڕاشیدین، 
راوێژى  )مستجد(،  تازە  مەسئەلەیەکى  لەسەر 
صەحابە  ترى  فوقەهاکانى  لەتەک  تەواویان 
و  حدود  و  قەزا  ئەحکامى  لە  بەتایبەت  کردووە، 
فەتواى  دامەزراندنى  کارەشیان  ئەو  تەعزیراتدا، 
الفقهى( بەرجەستە دەکات، کە  )المجمع  بە کۆمەڵ 
واڵتێک  هەر  لە  هاوچەرخیش  زانایانى  پێویستە 
فیقهى  لیژنەیەکى  بەڵکو  نەدەن،  تەنها  بە  فەتواى 
تایبەتمەند پاش راوێژکارى ئەهلى خۆى فەتواکان 
تاوتوێ بکەن و بگەنە ئاکامێکى گونجاو کە لە تەک 
بەڵگەى  یەکبگرێتەوە،  فیقهى نووسراودا  یاساکانى 
ئێستا  کە  ئەوەى  وەک  بهێنرێتەوە،  بۆ  دروستی 
هەیە لە هەرێمى کوردستان کە لیژنەى بااڵى فەتوا 

لە یەکێتى زانایان پێی هەڵدەستێت.
هەیە،  فەتوادان  لەسەر  کە  مەترسی  هەمان 
قەزاوەت  مەنصەبی  و  پلە  لەسەر  زیاتر  مه ترسی 
هه یه ، چونکە پێغەمبەر )دروودى خواى لەسەربێ( 
فەرموویەتى:  ئامێزا  هەڕەشە  فەرموودەیەکى  لە 
لە هەر  الجنة( واتە:  النار وقاض فی  )قاضیان فی 
قەزاوەتى  هۆى  بە  قازییان  دوو  قازییەک،  سێ 
نادروستەوە دەچنە دۆزەخەوە، خودا په نامان بدات.
کەچی زۆر بە داخەوە، لەم رۆژگارەى ئێستادا، 
بۆ  شانشانێنیانە  دونیاویست  و  ناحاڵى  خەڵکێکى 
وەرگرتنى مەنسەبی قەزاوەت، هەروەها خەڵکێکى 
بێ ئاگاى نەشارەزا لە زانستە شەرعییەکاندا لەسەر 
هەوا و بەردەوام خەریکى فەتوادانن لە کەناڵەکانى 
خۆیانەوە  بە  داماویش  خەڵکێکى  راگەیاندنەوە، 
سەرگەردان دەکەن، وەک لە فەرموودەى سەحیحدا 

هاتووە: )فافتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا(.
کۆمەڵێک  ئیسالم  زانایانى  مێژەوە  لە  بۆیە 
مەرجى گرنگیان داناوە بۆ ئەو کەسانەى کە پلەى 

فەتوادان وەردەگرن، لەوانە: 
راستە  لە  ئەوەى  بۆ  لەخواترسان،  و  تەقوا  1ـ 
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رێگەى شەریعەت النەدەن بۆ دەستکەوتى دونیایی، 
نەبێت،  لەسەریان  دەسەاڵت  کاریگەرى  هەروەها 
لەسەریان  بازان  سیاسەت  کاریگەرى  هەروەها 

نەبێت.
زمانەوانى  زانستەکانى  لە  تەواو  ئاگادارى  2ـ 
ئیستیقاق،  و  صەرف  )نەحو،  بەتایبەتى  عەرەبی 
بەیان و بەدیع و مەعانى و مەنتیق( بە لقەکانیانەوە.
زانستە  تەواوى  لە  پێویست  ئاگادارى  3ـ 
فیقهـ،  ئوسوڵى  فیقهـ،  )زانستى  لەوانە:  ئەقڵییەکان، 
تەفسیر، فەرموودە، عەقیدە( بە لق و پۆپەکانیانەوە.
4ـ شارەزایی پێویست لەسەر هەر سێ جۆرى 
فیقهى،  )قەواعیدى  واتە:  شەرعیەت  یاساکانى 

قەواعیدى ئوصوڵى، قەواعیدى مەقصەدى(.
فیقهى  هەردوو  لە  پێویست  شارەزایی  5ـ 
)الفقه  المدون( و فیقهى هاوچەرخ  )الفقه  نووسراو 

المعاصر(.
فیقهى  لەسەر  پێویست  شارەزایی  6ـ 
رێگەى  لە  الخالف(  )فقه  فەقیهەکان  خیالفی 
سەرچاوەکانیانەوە، لەوانە: )المجموع شرح المهذب 
البن  )المغني  للماوردي(،  الکبیر  )الحاوى  للنووي( 
الهمام  البن  القدیر  فتح  )شرح  المقدسي(،  قدامە 

الحنفي(.
سەرچاوەکانى  لەسەر  پێویست  شارەزایی  7ـ 
والمستفتی  المفتي  )ادب  لەوانە:  فەتوادان،  ئادابی 
لإلمام  الفتوى  )أداب  الشهرزوري(،  الصالح  البن 

النووي(، )أدب الفتوى لإلمام السیوطێ(.
شوێنکەوتنى  و  تەلفیق  لە  خۆپاراستن  8ـ 

ڕوخسەت )التلفیق وتمتع الرخص(.
ئەوا  تیادابوو،  ئەم مەرجانەى  فەتوادەر  ئەگەر 
فەتواکانى  گرتووە،  پێشینى  زانایانى  رێچکەى 

شایستەى گرنگى پێدانە لەالیەن موسڵمانانەوە.
باس  فەتوا  ترى  ئادابی  لە  هەندێک  ماوەتەوە 

بکەین، لەوانە:
موفتى،  لە  کرا  پرسیارێک  هەر  نییە  مەرج  1ـ 
بەڵکو  بداتەوە،  وەاڵمى  دەمەودەست  موفتییەکە 

بۆ  بکات  تەرخان  پێویست  کاتى  پێویستە 
وەاڵمدانەوە.

2ـ مەرج نییە موفتى وەاڵمى هەموو پرسیارێک 
بزانێت، بۆیە ئەگەر دڵنیایی تەواوى نەبێت پێویستە 

راوێژ لەتەک هاوشێوەکانى خۆى بکات.
کە  فەتوایەى  ئەو  زانى  موفتى  هەرکات  3ـ 
کە  لەسەرى،  پێویستە  بووە،  هەڵە  داویەتى 
خەڵکى  لەناو  بکات  ئاشکراى  و  ببێتەوە  پەشیمان 
کە پێشتر ئەو فەتوایەى کە داویەتى هەڵە بووە و 

راستییەکەى ئەمەیە.
4ـ ئەگەر پرسیارەکە پەیوەندى بە زانستەکانى 
کیمیا،  )زانستى  لەوانە  هەبوو،  سەردەمەوە  ترى 
زانستى ئابوورى، زانستى فەلەک(، پێویستە لەسەر 
لەو  کە شارەزان  کەسانەى  بەو  راوێژ  موفتییەکە 
هەڵەوە،  نەکەوێتە  ئەوەى  بۆ  بكات،  زانستانەدا 
لەسەر(  خواى  )دروودى  پێغەمبەر  چونکە 
وجدها  أنی  المؤمن  ضالة  )الحکمة  فەرموویەتى: 
فهو أحق بها( واتە: حیکمەت و پەندیارى ونبووى 
بڕوادارە، لەهه ر جێگە و پێگە و شوێنێک دەستى 
کەوت با وەریبگرێت، چونکە ئەم شایستەترە پێی.

فەتوادانى  کە  ئەوەى  لەسەر  جەختکردنەوە  5ـ 
بەتەنها )الفتاوى الفردیة( کارێکى ناپەسەندە و دوورە 
فیقهى  مەزهەبی  زانایانى  و  صەحابە  ڕێڕەوى  لە 
لە  شایستە  مامۆستایانى  پێویستە  بەڵکو  ئیسالمى، 
جیهانى  لە  الفقهیة(دا  )المجامع  و  الفقهیة(  )اللجان 
چونکە  بکەن،  بەرجەستە  فەتواکانیان  ئیسالمیدا 
فەتواى بە کۆمەڵى زانایان دوورترە لە هەڵە و پەڵە.

زوهدی  و  تەقوا  و  وەرع  فەقیهێک  هەر  6ـ 
کاریگەرى  و  دەبێت  نادروست  فەتواکانى  نەبوو، 
دەبێت،  لەسەرى  دونیا  و  سیاسەت  و  دەسەاڵت 

وەک پێشەوامان ئیمامى شافیعى دەفەرموێت:
فقیها و صرفیا فکن لیس واحدا

فانى وحق الله إیاک أنصح
فهذا قاس لم يذق قلبه تقى

وذاک جهول کیف ذوالجهل یصلح؟!
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ڕامانێك له  بنه مای

الفتوی یتغیر زمانا 

مـــكانا و شـــخصا
و 

فهتوابهپێیكاتوشوێنوكهسهكانئهگۆڕێت

امکەریم
ئیکر

لەدایکبووە.
رام کریم، ساڵی 1965 

ئیک

شەریعەدا. 
بەکالۆریۆس لە

 بووەتەوە.
د بەرهەمێکی چاپ و باڵو

چەن
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ته وه ری یه كه م: ناساندن و سه لماندن

كه   بنه ما شه رعیانه ی  له و  یه كێكه   بنه مایه   ئه م 
زانایان له  كۆی ئایه ته كانی قورئان و فه رمووده كانی 
وه ریانگرتووه   شه ریعه ته وه   رۆحی  و  پێغه مبه ر 
بابه تی  ده یان  بنه مایه دا  ئه م  روناكی  ژێر  له   و 
ئیجتیهادیان شی و شیته ڵ كردووه  بۆ رۆژگار و 
شوێن و خه ڵكی خۆیان.. زانایان بۆ سه لماندنی ئه م 
بنه مایه  پشتیان به م ئایه ت و حه دیسانه  به ستووه -

بۆ نمونه -: 
َعِن  )َيْسَأُلوَنَك  ئه فه رموێ:  گه وره   خوای  یه ك: 
ُهَما َأْكَبُ  اِس ؤِإْثُ ْمِر ؤاْلَْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبرٌي ؤَمَناِفُع ِللنَّ اْلَ
 ُ ُيَبنيِّ َكَذِلَك  اْلَعْفؤ  ُقِل  ُيْنِفُقوَن  َماَذا  ؤَيْسَأُلوَنَك  َنْفِعِهَما  ِمْن 
ده كه ن  لێ  پرسیارت  ُروَن(،  َتَتَفكَّ َلَعلَُّكْم  اْليَ ََياِت  َلُكُم   ُ اللَّ
ده رباره ی عه ره ق و قومار، پێیان بڵێ: له و دووانه دا 
تاوان و گوناهێكی گه وره  هه یه ، هه ر چه نده  چه ند 
بێگومان  خه ڵكانێك،  بۆ  تێدایه   سوودێكیشان 
سوودیان،  و  كه ڵك  له   گه وره تره   گوناهه كه یان 
بڵێ:  پێیان  ببه خشن؟  چی  كه   لێده كه ن  پرسیارت 
به و  ئا  بیبه خشن،  ده توانن  زیاده   لێ  هه رچیتان 
شێوه یه  خوای گه وره  ئه م به ڵگه و فه رمانانه تان بۆ 
بكه نه وه و  بیر  ئه وه ی  بۆ  ده كات  ئاشكرا  و  ڕوون 
له   زۆرتره   زیانیان  كه   بهێنن  شتانه   له و  )واز 
سوودیان، وه  چ شتێك بۆ هه ردوو جیهانتان چاكه  

ئه وه  بكه ن(...
پێی  به   كه   ئه بێته وه   ئه وه  روون  ئایه ته وه   له م 
شوێن و كه س و سه رده م شتی زیاده  ئه گۆڕێت، 
هه یه  ده رزیه كی لێ زیاده یه ، هه یه  گاسنێك و هه یه  
و  پاره   بڕێ  هه یه   و  هوشترێك  هه یه   و  مه ڕێك 
هه یه  خانوویه ك، ئه و شته  زیادانه  به  پێی سه رده م 
و  كات  هه موو  له   و  ئه گۆڕێت  شوێن  و  كه س  و 
هه موو  بۆ  فه توا  یه ك  و  نیه   یه ك  شوێنێكدا وه ك 

شوێن و كاتێك گونجاو نیه ..
دوو: فه رمووده ی سه له مه ی كوڕی ئه كوه ع كه  
ضحي  »من  فه رموویه تی:  )د.خ(  پێغه مبه ر  ئه ڵێ: 
منه  بيته  في  ويبقي  ثالثة  بعد  يصبحن  فال  منكم، 

الله،  يا رسول  قالوا:  المقبل  العام  كان  فلما  شي و. 
نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا 
وادخروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس جهد -أي شدة 
وأزمة- فأردت أن تعينوا فيها« )صحيح البخاري 5/ 
2115، برقم: 5249(، له  هه ندێ ریوایاتی تری ئه م 
پێغه مبه ر)(فه رموویه تی:  كه   هاتووه   فه رمووده یه دا 
ئه و  پێی  )مه به ست  الدافه   أجل  من  نهیتكم  »إنما 
پێویست  كاته دا  له و  كه   بوو  هه ژارانه   گوندنشینه  
بووه  هاوكاری بكرێن، شرح صحیح مسلم، النووی، 
 ،1561  /3 مسلم  )صحیح  دفت«،  التی   ).1561  /3

برقم: 1971.(. 
ده رئه خات  ئه وه   روونی  به   فه رمووده یه   ئه م 
گۆڕانی  كه سه كان  شوێن  و  كات  به پێی  فه توا  كه  
ئه م  ریوایاتی  له   هه ندێ  له   ئه وه تا  دێت،  به سه ردا 
»كنت  ئه فه رموێ:  راشكاوی  به   فه رمووده یه دا 
فكلوا  أيام،  ثالثة  فوق  االضاحي  لحوم  نهيتكم عن 
وادخروا«) سنن ابن ماجة 2/ 1055، برقم: 3160. 
 /2 ماجة  ابن  االلباني: صحيح، صحيح  الشيخ  قال 

205، برقم: 2558.(. 
مالیك  كوڕی  ئه نه سی  فه رمووده ی  سێ: 
وسلم-  عليه  الله  -صلي  الله  النبي  »أن  ئه ڵێ:  كه  
بكر:  أبو  ثم جلد  والنعال،  بالجريد  الخمر:  في  جلد 
الريف  من  الناس  ودنا  عمر  كان  فلما  أربعين، 
عبد  فقال  الخمر؟  جلد  في  ترون  ما  قال  والقري، 
الرحمن بن عوف: أري أن تجعلها كأخف الحدود، 
 ،1330 ثمانين«) صحيح مسلم 3/  قال: فجلد عمر 
برقم: 1706.( .ئه م فه رمووده یه ش به  ئاشكرا ئه وه  
له  سه رده می  ئه سه لمێنێت كه  سزای عاره ق خۆر 
پێغه مبه ردا دیاریكراو نه بووه ، بۆیه  صه حابه  راوێژ 
ئه كه ن له و سزایه دا، چونكه  ئه گه ر دیاریكراو بوایه  
به ڵكو  بكه ن،  تێدا  راوێژی  بۆیان  نه بوو  دروست 
بۆیه :  هه ر  موناقه شه ،  بێ  بكه ن  جێبه جێی  ئه بوو 
ئه بوبه كر چل داری لێئه دا، عومه ر كردی به  هه شتا 
و عوسمان و عه لیش به  پێی كه سه كان ئه یانگۆڕی، 

یان چل، یان هه شتا داریان لێئه دا.. 
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عه مری  كوڕی  عه بدواڵی  فه رمووده ی  چوار:   
كوڕی عاص كه  ئه ڵێ: »كنا عند النبي -صلي الله 
عليه وسلم- فجا و شاب، فقال: يا رسول الله، أقبل 
وأنا صائم؟ قال: ال، فجا و شيخ، فقال: يا رسول الله، 
أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم، فنظر بعضنا إلي بعض، 
فقال رسول الله: »قد علمت نظر بعضكم إلي بعض، 
أحمد بن حنبل 2/  نفسه«) مسند  يملك  الشيخ  إن 
السلسلة  في  االلباني  7054. وصححه  برقم:   ،220

الصحيحة 4/ 138، برقم: 1606.(.
به  روونی ده ریده خات كه   فه رمووده یه ش  ئه م 
فه توا به  پێی كه سه كان ئه گۆڕێت، و پێغه مبه ریش 
رۆشن  فه توایه ی  گۆڕینی  ئه و  هۆی  روونی  به  

كردووه ته وه .. 
كه   ئیسالمی  زانایانی  له   كردووه   وای  ئه مانه  
و  كات  و  كه س  پێی  به   فه توا  بۆ  به رن  ده ست 
شوێن قسه ی تێدا بكه ن و گونجاو له گه ڵ سه رده م 
بكه ن،  فه توایانه دا  له و  گۆڕانكاری  رۆژگاره كه دا 

بۆنمونه : 
یه ك: صه حابه ی به ڕێزی پێغه مبه ریش)د.خ( به  
چاوكردنیان له  قورئان و له  پێغه مبه ری خوا)د.خ( 
و  شوێن  و  كات  ره چاوی  و  ئه كرد  ئیجتیهادیان 
ئیمامی  به   نمونه   زۆرترین  ئه كرد،  كه سه كانیان 
بۆنمونه :   ئه هێنرێته وه ،  خه تتاب  كوڕی  عومه ری 
یان  زه كاتدا،  له   )دڵڕاگیراوه كان(  پشكی  هه ڵگرتنی 
بینی  ئه وه ی  له به ر  سێ  به   سێ  ته القی  خستنی 
خه ریكه  ته القدان ئه بێته  یاری ده ستی خه ڵكی، یان 
البردنی  یان  مناڵ،  دایك  فرۆشتنی  قه ده غه كردنی 
هه ڵپه ساردنی  پێكه وه ،  سزا  و  دوورخستنه وه  
به و  و  گرانیه كه دا،  ساڵه   له   دز  ده ستی  بڕینی 
و  سه رده م  گۆڕانی  له به ر  هه مووی  كه   شێوه یه .. 
شوێن و كه سه كان بوو«، )تراپ الخلفا و الراشدین، 

المحمصانی، ص: 589(.
لێبێت  خوای  ره زای  عوسمان  ئیمامی  دوو: 
و  بینی  خه ڵكدا  ره وشتی  له   گۆڕانكاری  كاتێك 
بوه ته وه   كه م  ده ستپاكی  و  ئه مه نانه ت  روانی 

بوو  ون  وشتری  كه   كرد  ئیجتیهادی  ناویاندا،  له  
هه ڵبگیرێته وه و بفرۆشرێت و نرخه كه ی بپارێزرێت 
بۆ خاوه نه كه ی كه ی هات بۆ سۆراغی، وه ك ئیمامی 
محمد  روایه   )الموطأ-  موه ته ئه كه یدا  له   مالیك 
كردووه ،  باسی   )848 برقم:   ،296  /3 الحسن  بن 
رێگری  راشكاوی  به   پێغه مبه ر)د.خ(  ئه وه دا  له گه ڵ 
فه رموویه تی:  و  كردووه   هه ڵگرتنه وه ی هوشتر  له  
پێیه ،  خۆی  ئاوی  كونه   و  پێاڵو  ئه و  بگه ڕێن!  لێی 
ئاو ئه دۆزێته وه و ئه یخواته وه و ئه گه ڕێ له وه ڕ په یدا 
ئه كات، تا خاوه نه كه ی ئه یدۆزێته وه ..زه یدی كوڕی 
َهِب  ِ َعْن ُلَقَطِة الذَّ خالیدی جوهه نی ئه ڵێ: )ُسِئَل َرُسوُل اللَّ
ْفَها َسَنًة  , َأْو اْلؤِرِق ؟ َفَقاَل : اْعِرْف ِوَكا َوَها ؤِعَفاَصَها , ُثمَّ َعرِّ
َفِإْن مَلْ ُتْعَرْف َفاْسَتْنِفْقَها ؤْلَتُكْن ؤِديَعًة ِعْنَدَك َفِإْن َجا َو َطاِلُبَها 
َها إَلْيِه , ؤَسَأَلُه َعْن َضالَِّة اِلِبِل ؟ َفَقاَل :  ْهِر : َفَأدِّ َيْومًا ِمْن الدَّ
َما َلك ؤهَلَا ؟ َدْعَها َفِإنَّ َمَعَها ِحَذا َوَها ؤِسَقا َوَها , َتِرُد اْلَا َو ؤَتْأُكُل 
اِة ؟ َفَقاَل : ُخْذَها  َها . ؤَسَأَلُه َعْن الشَّ َدَها َربُّ َجَر , َحتَّ َيِ الشَّ
ْئِب (، )ايقاظ االفهام بشرح  ا ِهَي َلَك , َأْو اَلَِخيك , َأْو ِللذِّ َ َفِإنَّ
فەرموودەى  اللهيميد،  حممد  بن  سليمان  االحكام،  عمدة 

ذمارة :٢94، باب اللقطة( .
ئه وه ی  ئیمامی عوسمان  به  هه مان شێوه  هه ر 
قه ده غه  كرد خه ڵكی له  كاتی مردندا ژنه كه ی ته اڵق 
بدات، له  ترسی ئه وه ی نه ك مه به ستی بێبه شكردنی 
ئه و ژنه  بێـ له  میراتی! .)هه مان سه رچاوه ی پێشوو(

زانایه كی  كه   زه رقا  موسه ته فا  شێخ  سێ: 
گه وره ی ئه م سه رده مه یه  ئه ڵێ: كاتێك كه  عه داله ت 
كه مبوویه وه ،  خه ڵكدا  له ناو  گوناهی  له   دوور  و 
زانایان ناچار بوون كه  شایه تی فاسق و ناعادلیش 
موسڵمانان!  كاروباری  به ڕێكردنی  بۆ  وه ربگرن 
صاڵح  پیاوی  شایه تی  ئه ڵێن:  شه رعناسه كان 
كه متر  ئه وه ی  یان  شێوه یه ،  به و  و  ئه و  خوار  و 
گوناهباره  و جا له و كه متر و به و شێوه یه  مادامێك 
خاوه ن عه داله ت ده ست نه كه وێت! تا به رژه وه ندی 
و مافی خه ڵكی نه فه وتێت و شه ریعه ت له ناونه چێت 
و كوێر نه بێته وه .. گومان نیه  پیاوه  چاكه كانی ئه م 
سه رده مه  شه ق و شڕه كانی سه رده مه  زێڕینه كانی 
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زانایان  كه   حاڵه ته یه   ئه م  له به ر  ئیسالمن،هه ر 
سوێ،د  شایه ت  كه   داناوه   به دروست  ئه وه یان 
لێ  سوێندی  داوای  به رانبه ره كه ی  كاتێك  بدرێت 
بكات، ئه گه ر دادوه ر له به ر خراپی رۆژگار ئه وه ی 
به  باش زانی، یان دانانی چه ند یاسایه كی كتوپڕی 
بۆ كۆنترۆڵكردنی كۆمه ڵگه  كاتێك بێ سه روبه ری و 
پشێوی رووئه دات.) شرح القواعد الفقهیه  1/ 229.(.

ته وه ری دووه م: نرخاندن و هه ڵسه نگاندن
له گه ڵ ئه وه دا كه  ئه و بنه مایه  راستیه كی حاشا 
و  فه توادان  بۆ  گه وره یه   پێوه رێكی  و  هه ڵنه گره  
زانایانی  بیركردنه وه ی  و  بیر  فراوانی  بۆ  به ڵگه یه  
ئیسالم، به اڵم ئه گه ر هه موو كه سێك و له  هه موو 
كاتێكدا په نا بۆ ئه و بنه مایه  ببات و  ره چاوی مه رج 
بنه مایه   ئه و  ئه وه   نه كات،  فه توادان  رێساكانی  و 
ئه بێته  به اڵ و فیتنه یه كی گه وره  له ناو موسڵماناندا و 
ده ر و به ردی كۆمه ڵگه ی ئیسالمی به سه ر یه كه وه  
بۆ هات  نامێنێت! هه ركه س هه ر كه مترین فشاری 
ده ستبه رداری نه گۆڕه كانی شه ریعه تیش ئه بێ و به  
و شخصا(  مكانا  و  زمانا  یتغیر  )الفتوی  بیانووی 
فه توای سه یر و سه مه ره ی وا ئه دات كه  وه ك په نده  
كورده واریه كه ی لێ دێت كه  ئه ڵێ: به ردێك نه زان 

بیخاته  ئاوه وه  به سه د حه كیم ده رناهێنرێت!
بنه ما  به و  كاركردن  بۆ  پێویسته   ئه وه   له به ر 
فیقهییه  ره چاوی ئه م خااڵنه ی الی خواره وه  بكرێت:
بۆ  بكرێت،  دیاری  فه توا  بابه ته كانی  و  1-بوار 
نمونه : فه توا رووناكاته ) بابه ته  عه قیدییه كان.. بابه ته  

بنچینه ییه كان..  ره وشته   بابه تی  عیباده تیه كان.. 
سیسته مه  نه گۆره كانی دین(، به ڵكو روو له و بابه تانه  
به ڵگه كان  یان  دروسته ،  تێیدا  ئیجتیهاد  كه   ئه كات 
تێیدا جیاواز و الوازن، یان به ڵگه كانی یه كالكه ره وه  
نین)قه تعی نین(، یان به ڵگه یان له سه ر نه هاتووه ..(..

2- ئیجتیهاد له گه ڵ بوونی ده قی یه كالكه ره وه دا 
نادروست و ناشه رعیه ، وه ك زانایان ئه فه رموون: 
ال اجتهاد فی مورد النص(، ئیجتیهاد له گه ڵ بوونی 
و  خوا  قسه ی  له   قسه كردنه   یه كالكه ره وه دا  ده قی 
پێغه مبه ردا)(، خوای گه وره  له  ده یان ئایه تدا رێگری 
بكه ره كانی  له   هه ڕه شه   ئه كات و  له وه ها حاڵه تێك 
ئه كات، ئه و بڕیاره  ئه ده ن كه  قسه  ته نیا قسه ی خوا 
نمونه   بۆ  الله علیه واله وسلم(..  پێغه مبه ره )صلی  و 

ئه فه رموی: 
ُ ؤَرُسوُلُه  ِإَذا َقَضي اللَّ ِلُْؤِمٍن ؤاَل ُمْؤِمَنٍة  * )ؤَما َكاَن 
 َ اللَّ َيْعِص  ؤَمْن  َأْمِرِهْم  ِمْن  ُة  رَيَ اْلِ هَلُُم  َيُكوَن  َأْن  َأْمًرا 

ؤَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمِبيًنا )3٦( (
 ِ اللَّ َيَدِي  َبنْيَ  ُموا  ُتَقدِّ اَل  يَ ََمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ َيا   (*

يٌع َعِليٌم( َ َسِ َ ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ؤَرُسوِلِه ؤاتَّ
َها الَِّذيَن يَ ََمُنوا اَل َتُقوُلوا َراِعَنا ؤُقوُلوا اْنُظْرَنا  *) َيا َأيُّ

ُعوا ؤِلْلَكاِفِريَن َعَذاٌب َأِليٌم( ؤاْسَ
ِ َأْمؤاٌت َبْل َأْحَيا ٌو  *) ؤاَل َتُقوُلوا ِلَْن ُيْقَتُل ِف َسِبيِل اللَّ
ا ِف اأْلَْرِض َحاَلاًل  اُس ُكُلوا ِمَّ َها النَّ ؤَلِكْن اَل َتْشُعُروَن() َيا َأيُّ
ُمِبنٌي  َعُدوٌّ  َلُكْم  ُه  ِإنَّ ْيَطاِن  الشَّ ُخُطؤاِت  ِبُعوا  َتتَّ ؤاَل  ًبا  َطيِّ
 ِ و ِو ؤاْلَفْحَشا ِو ؤَأْن َتُقوُلوا َعَلي اللَّ ا َيْأُمُرُكْم ِبالسُّ َ )١٦٨( ِإنَّ

َما اَل َتْعَلُموَن(

;
ئیجتیهاد ئەبێ ئەهلی خۆی بیکات، 
نەخوێندەوار یان نیوە خوێندەوار یان 

موقەللید نابێ فەتوا بدەن
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ؤَما  ِمْنَها  َظَهَر  َما  اْلَفؤاِحَش  َي  َربِّ َم  َحرَّ ا  َ ِإنَّ ُقْل   (*
مَلْ  َما   ِ ِباللَّ ُتْشِرُكوا  ؤَأْن  قِّ  احْلَ ِبَغرْيِ  ؤاْلَبْغَي  ؤاْلِْثَم  َبَطَن 

ِ َما اَل َتْعَلُموَن( ْل ِبِه ُسْلَطاًنا ؤَأْن َتُقوُلوا َعَلي اللَّ ُيَنزِّ
َحاَلٌل  َهَذا  اْلَكِذَب  َأْلِسَنُتُكُم  َتِصُف  ِلَا  َتُقوُلوا  ؤاَل   (*
ِ اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن َيْفَتُوَن َعَلي  ؤَهَذا َحَراٌم ِلَتْفَتُوا َعَلي اللَّ

ِ اْلَكِذَب اَل ُيْفِلُحوَن...(. اللَّ
ؤَرُسوِلِه   ِ اللَّ ِإَلي  ُدُعوا  ِإَذا  اْلُْؤِمِننَي  َقْوَل  َكاَن  ا  َ *انَّ
ُهُم  ؤُأْوَلِئَك  ؤَأَطْعَنا  ْعَنا  َسِ َيُقوُلوا  َأن  َبْيَنُهْم  ِلَيْحُكَم 

اْلُْفِلُحوَن...
ُسوَل ؤاَل  َ ؤَأِطيُعوا الرَّ َها الَِّذيَن يَ َمُنوا َأِطيُعوا اللَّ *َيا َأيُّ

ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم ..
َ ؤُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا*  ُقوا اللَّ َها الَِّذيَن يَ َمُنوا اتَّ *َيا َأيُّ
 َ اللَّ ُيِطْع  ؤَمن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  ؤَيْغِفْر  َأْعَماَلُكْم  َلُكْم  ُيْصِلْح 

ؤَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما..
َ ؤَرُسوَلُه ؤَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا  *ؤَمن َيْعِص اللهّ

ِهنٌي.. َخاِلًدا ِفيَها ؤَلُه َعَذاٌب مُّ
ِبيًنا ا.. َ ؤَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل مُّ *ؤَمن َيْعِص اللَّ

اْلَباَلُغ  ِإالَّ  ُسوِل  الرَّ َعَلي  ؤَما  َتْهَتُدوا  ُتِطيُعوُه  *ؤِإن 
اْلُِبنُي...

بیكات،  خۆی  ئه هلی  ئه بێ  ئیجتیهاد   -3
موقه للید  یان  نیوه خوێنده وار،  یان  نه خوێنده وار، 
نابێ فه توا بده ن، نابێ هه موو كه س ده م بخاته  ناو 
فه تواوه ، ته نانه ت زانا و موجته هیده كانیش پێویسته  
به  ده سته جه معی فه توا بده ن  و-تا بۆیان ئه كرێت- 
بپارێزن،  تاكه كه سی  و  فه ردی  فه توای  له   خۆیان 
كه سێكی  )چه ند  ئیسالمیدا  هه موو سه رده مێكی  له  
تایبه تی( هه بوون كه  سه رچاوه ی )فه تودان( بوون، 
خۆیه وه   جێگه ی  له   موسوڵمانێك  هه موو  نه ك 

)موفتی( بوو بێت، بۆ نمونه : 
*له  سه رده می پێغه مبه ر )صلی الله علیه واله وسلم( 
پێغه مبه ر خۆی سه رچاوه ی هه موو فه توایه ك بووه ، 
كه سێكیش ئه گه ر له به ر دووری یان له به ر ناچاری 
ئیجتیهادێكی كردبێت به  گه یشتنی به  پێغه مبه ر)صلی 
باس  ئه و  الی  ئیجتیهاده كه ی  الله علیه واله وسلم( 

اله   الله علیه  و  پێغه مبه ر )صلی  ئیتر یان  كردووه ، 
وسلم( ڕازی بووه  یان بۆی هه ڵوه شاندوه ته وه .

پێغه مبه ریش)د.خ(  ته نانه ت  ئه شێت:  باس  بۆ 
داوای  كۆئه كرده وه و  ئه صحابی  كه   وابوو  باوی 
بۆ  نیگای  كه   شتانه دا  له و  ئه كرد  بیروڕایانی 

نه هاتبوو له سه ری.. 
* كه  پێشه وا عوسمان ڕێگه ی دا به  هاوه اڵن: 
هه ر  بۆ  باركردن  كۆچكردن و  له   بن  ئازاد 
ئازادی  خۆشه )واته :مه بده ئی  پێی  دڵیان  جێگه یه ك 
نیشته جێبوونی سه لماند(، ئه مه  وایكرد كه  سه ران و 
باڵو  الیه كدا  هه موو  به   یاران  گه وره ی  پیاوانی 
بوونه وه و كۆبونه وه یان ناڕه حه ت و ده گمه ن بوو، 
ئیتر ئه و صه حابانه  بوون به  سه رچاوه ی ئیجتیهادی 
بۆنمونه :  ئیسالمی  واڵتانی  بۆ  جیاواز  فقهی 
)عبدالله ی كوڕی عه بباس( بوو به  فه قیهی مه ككه  و 
كوڕی  ی  لێكۆبویه وه ،)عبدالله  زۆری  قوتابیه كی 
مه سعود( بوو به  فه قیهی عێراق و قوتابیه كی زۆری 
گه وره ی  قازی  له یال  ئه بی  ئیبن  كۆبوویه وه ،  لێ 
سه رده می خۆی ئه ڵێ: )أدركت مائه  وعشرین من 
ااڵنصار من أصحاب رسول الله - صلی الله علیه 
وسلم- یسأل أحدهم عن المسأله ، فیردها هژا إلی 
هژا حتی ترجع إلی ااڵول، وما منهم من أحد یحدپ 
بحدیپ أو یسأل عن شی و إال ود أخاه كفاه(. )سنن 

الدارمی، الدارمی، 1/ 65(.
ئیجتهادات  فه تواو  سه رچاوه ی  ئه م صه حابانه  
بوون له  ژیانی خۆیاندا، پاش ئه مان قوتابیه كانیان 
ئه مانه یان  زیاتر  كه   فه توادان  سه رچاوه ی  بوونه  
كوڕی  عه بدواڵی  قوتابیانی  له   ده ركرد،  ناویان 
له   عه تا(  موسه ییب و  كوڕی  )سه عیدی  عه بباس 
مه دینه و)نه خه عی و شه عبی و حه سه نی به صری(

یش له  قوتابیانی )عبدالله ی كوڕی مسعود(له  عێراق 
مه دره سه ی  دوو  سه رده مه دا  له م  ناویانده ركرد، 
فیقهی گه وره  درووستبوون: )مه دره سه ی ڕه ئی( له  

عێراق و )مه دره سه ی حه دیس( له  شام.
تێیدا  زۆر  ڕووداو  كه   له به رئه وه ی  عێراق 
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بوو  شام  له   ئیسالمیش  پایته ختی  ڕوویئه داو 
هه بوو،  عه قڵكاری  ئیجتتهاد و  به   پێویستیان  زۆر 
رێبه ری ئه م مه دره سه یه )ئیبراهیمی نه خعی(بوو كه  
مامۆستای حه مادی كوڕی سه له مه  بوو كه  ئه ویش 
)سعیدی كوڕی جوبه یر( )ئه بو حه نیفه (یه ،  شێخی 
شامی  حه دیسی  مه دره سه ی  ڕێبه رایه تی  یش 

ده كرد..
 پاش ئه مان به  كه مێك سیازده  مه زهه بی فقهی 

ئیشپێكراو دروست بوو:
قوتابخانه ی حه سه نی به صری له  )به سره (  -1

دا.. )21- 102( كۆچی.
له   نوعمان  حه نیفه ی  ئه بو  قوتابخانه ی   -2

)كوفه (دا.. )84- 150( كۆچی.
له   ئه وزاعی  عه مری  ئه بو  قوتابخانه ی   -3

)شام(دا.. )88- 157( كۆچی.
)كوفه ( له   قوتابخانه ی سوفیانی سه وری   -4

دا.. )97- 161( كۆچی.
له   سه عد  كوڕی  له یسی  قوتابخانه ی   -5

)میصر(دا.. )94- 175( كۆچی.
له   ئه نه س  كوڕی  مالیكی  قوتابخانه ی   -6

)مه دینه (دا.. )93- 179( كۆچی.
له   عویه ینه   كوڕی  سوفیانی  قوتابخانه ی   -7

)مه ككه (دا.. )107- 198( كۆچی.
له   شافیعی  ئیدریسی  ئه بو  قوتابخانه ی   -8

)عێراق(دا.. )1500- 204( كۆچی.
راهه وه یهی  كوڕی  ئیسحاقی  قوتابخانه ی   -9

له  )نه یسابور(دا.. )161- 238( كۆچی.
له   به غدادی  سه وری  ئه بو  قوتابخانه ی   -10

)بغداد(دا.. )170- 240( كۆچی.
له   حه نبه ل  كوڕی  ئه حمه دی  قوتابخانه ی   -11

)بغداد(دا.. 0)164- 241( كۆچی.
)بغداد(دا  له   زاهیری  داودی  قوتابخانه ی   -12

)200 – 270( كۆچی.

له   ته به ری  جه ریری  ئیبن  قوتابخانه ی   -13
)بغداد(دا )224- 310( كۆچی.

ئه وه ی وای كرد ئه م مه زهه به  زۆرانه  دروست 
ببن چه ند شتێك بوو كه  به  كورتی ئه مانه ن:

1-زۆری ڕوداوه كان.
ناو  زۆری  ڕاگۆڕینه وه ی  2-موناقه شات و 

زانایان.
خه اڵتی  كه   عه بباسی  خه لیفه كانی  3-هاندانی 
چاكیان  خزمه تی  و  زانایانه   به و  ئه دا  زۆریان 
ئه بوجه عفه ری  ڕه شیدو  )هارونه   وه ك:  ئه كردن 

مه نصورو..هتد(
4-كۆچ و گه شتی زانایانی بۆ وه رگرتنی زانست و 

)ئیسنادی عالی( له  فه رمووده دا.
فقهییه كان( كه  )مه زهه به   بوو  سه رده مه دا  له م 
نووسرانه وه ، هه ندێكیان له الیه ن سه ر مه زهه به كان 
له الیه ن  هه ندێكیشیان  نووسرانه وه و  خۆیانه وه  
و  مرۆڤایه تی  نووسرانه وه ..  قۆتابیه كانیانه وه  
میلله تانی دنیا كه  چاویان كرده وه  ئه و سه ره وه ته  
فیقهی و یاساییه ی بینی كه  هه زاره ها عه قڵی ئیسالمی 
رۆژهه اڵتناسێكی  كه   ئه وه ی  هێناوه ،  به رهه میان 
چه نده   :)هه ر  بڵێت:  )فه مبه ری(  به ناوی  مه جه ری 
زۆر  ئه كه م  ئیسالم  فیقهییه كانی  كتێبه   سه یری 
چۆن  له وه دێت  سه یرم  ڕائه كێشن و  سه رنجم 
مسوڵمانه كان سیسته می حوكم و به رنامه ی هه موو 
بواره كانی ژیانیان له و فقهه وه  وه رناگرن«، مدخل 
الی الفقه االسالمی، نڤام الدین عبدالحمید، ص86(، 
هه ر ئه م سامانه  فیقهیه  گه وره  و ده وڵه مه نده  بوو كه  
سه رنجی یاسادانه ره  گه وره كانی دنیای راكێشا له  
الهای و له  ساڵی 1937زایندا كۆنگره یه ك ببه ستن  
بۆ توێژینه وه  له  سه رچاوه كانی یاسا له  هه موو ئایین 
ئه وه یان  ئاماده بووان  میلله تاندا،  كه لتووره كانی  و 
راگه یاند كه  شه ریعه تی  ئیسالمی سه رچاوه یه كی 
ئه وه شیان  گشتییه كان،  یاسا  ده رهێنانی  بۆ  گرنگه  
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شه ریعه تێكی  ئیسالمی  شه ریعه تی  كه   راگه یاند 
سه ربه خۆیه و له  ئایینه كانی تر وه رنه گیراوه .

له ساڵی  و  الهای  له   هه ر  ترو  -جارێكی 
به راوردكاری«  كۆنگره ی«یاسای  1938زایندا  
كه   دا   ئه وه یان  بڕیاری  ئاماده بووان  تێیدا  گیراو 
له   گرنگه   سه رچاوه یه كی  ئیسالمی  شه ریعه تی 

سه رچاوه كانی یاسادانان. 
له   كه   ئیسالمیشدا  فیقهی  هه فته ی  -له و 
نه قیبی  1952زایندا،  ساڵی  له   به ڕێوه چوو  پاریس 
به وه داناو  دانی  هه ستایه وه و  فه ره نسا  پارێزه رانی 
دروست  هاوئاهه نگی  چۆن  من  نازانم   « ووتی: 
دروست  بۆیان  كه   وێنایه ی  ئه و  نێوان  له   بكه م 
فیقهی  و  ئیسالمی  شه ریعه تی  گوایه :  ئه كردین 
به   و  دۆگمان  شه ریعه تێكی  فیقهو  ئیسالمی 
یاسا  بۆ  سه رچاوه   بكرێنه   نایه ن  ئه وه   كه ڵكی 
ئه م  كه  من  ئه وه دا  به رانبه ر  له   پێشكه وتووه كان؟! 
هه فته یه  بیستم ده رباره ی شه ریعه تی ئیسالمی كه  
بی دوودڵی ئه وه  ئه سه لمێنێت شه ریعه تی ئیسالمی 
و  وورده كار  و  قووڵ  و  ره سه ن  شه ریعه تێكی 
هه یه   رووبه ڕووبوونه وه ی  توانای  په لوپۆداره و 

له گه ڵ هه موو رووداوه كاندا!.
-هه روه ها كۆمه ڵه ی یاسا گشتییه  نێوده وڵه تیه كان 
حه سه نی  كوڕ  موحه ممه دی  كه   به وه دانا  دانی 
له   بریتییه   به راستی  ئه بوحه نیفه   قوتابی  شه یبانی 
گشتییه كان،  نێوده وڵه تیه   یاسا  یه كه می  رێبه ری 
گۆڤارێكی  كه   اإلسالمیة«  البحوث  »مجله   )بڕوانه  
ده وری زانستیه و له  الیه ن: الرئاسة  العامه  إلدارات 
واإلرشاد-ه وه   والدعوة   واإلفتا ء  العلمیه   البحوپ 
لێده رچووه ،  تا ئیستا »79« به رگی  ده رده چێت و 
صید  سایتی«مكتبه   سه ردانی  زیاتر  زانیاری   بۆ 
فی  االوالد  تربیه   سه یری:  هه روه ها  الفوائد«بكه . 
االسالم ، ناصح علوان بكه ، هه روه ها )الی الشباب 

أوال( هه ر هه مان نووسه ر(.

زۆره   ئه وه نده   هه وا(  به   )فه توا  4-زیانه كانی 
له وێ  لێره و  مه گه ر  ئه دات:  لێ  ترسناكی  زه نگی 
نابیسین كه : بۆ خۆپیشاندان و رێپێوان فه توا ئه ده ن: 
فه توا  ره مه زاندا!یان  له   بشكێنی  رۆژوو  قه یناكا 
گومانی  چونكه   بته قێنێته وه   خۆی  ئافره ت  ئه ده ن: 
بۆ ناچێت و نایبشكنن!  كاندید تێر ته زكیه ی خۆی 
بكات و به ڵێنی درۆ بدات  قه یناكات له به ر ئه وه ی 
بێت، وای  به رده وام  ئه كات!...ئه مه   سه رده م داوای 
لێدێت رێگه  ئه كرێته وه  بۆ نه خوێنده وار و ناحه زانی 
ته حریف  دین  بزانن  دروستی  به   كه   دینیش 
ده ستی  یاری  بیكه نه   و  بگۆڕن  یاساكانی  و  بكه ن 
ده وڵه مه نده كان..مه گه ر  و  كاربه ده ست  و  سیاسی 
به و شێوه یه  نه شێوێنران و ده ستی  ئایینه كانی تر 
پیاوی ئایینی ترسنۆك و كاربه ده ستی سته مكار و 
خواناسی نه زان وێرانی نه كردن؟ ره حه مه تی خوا 

له  عه بدواڵی كوڕی موباره ك كه  ئه ڵێ:
وهل أفسَد الديَن ِإال اللوُك ... وأحباُر سو ٍو ورهباُنها

5-به دیلی فه توای سیاسی زۆره   و موفتیه كان، 
یان زانایان و ئه هلی عیلم هیچ ناچار نین خۆیان 

له و بابه تانه  بئاڵێنن:
و  بكه ن  ئیجتیهاد  خۆیان  سیاسیه كان  أ-با 

عه قڵیان ته مه ڵ نه كه ن..
ب-با دین له  چوارچێوه  پیرۆزه كه یدا بهێڵنه وه ..

ج- فه توا بده  و مه سله حه ت دیاری بكه ! به اڵم 
تۆش  غه یری  به ر..چونكه   مه كه ره   دینی  به رگی 
فه توا ئه دات و ئه گه ر ئه ویش به رگی دینی كرده به ر 
دین ئه بیته  فه وزا.. با وه ك زانایانی پێشوو خۆیان 
له  ئه مه  حه رامه ، ئه مه  ناشه رعیه .. بپارێزن، زانایانی 
زاراوه ی  به   ئه پێچا  فه تواكانیان  ده گمه ن  پێشوو 
حه اڵڵ و حه رامه وه ، به ڵكو ئه یانووت: »ال يصلح«.. 
بأس«،  ال  أن  »أرجو  بأس«،  »ال  ينبغي«،  »ال 
»أخشي«، »أخاف أن يكون أو ال يكون«..هتد، يان 
ئةيانووت:« أحب كذا«، »أستحبه«، »أستحسنه«، 
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»هو أحسن أو حسن«، یان ئه یانووت«یعجبنی«، 
یان« هو أعجب الی«..به و شێوه یه .. به اڵم به  داخه وه  
ماۆستاكانیان  وه ك  زانایانه  چونكه   ئه و  قوتابیانی 
فه توادان  ناچاری  خۆیان  و  نه بوون  موجته هید 
زانایانی  زاناییانه ی  ده ربڕینه   ئه و  ئه هاتن  ئه كرد، 
حه اڵڵ  مانای  و  ئه كرد  ناڕه وا  ته ئویلی  پێشوویان 
و حه رام و سووننه ت و مه كروهیان لێ ده رئه هێنا، 
هه ر وه ك ئه وه ی زانایانی پێشوو نه یانزانیبێت به و 
له و  هه ندێ  نمونه   بۆ  بكه ن!  قسه   ئه وان  زمانه ی 
سه ره وه   ده ربڕینانه ی  ئه و  شه رحی  كه   زانایانه  
ئه كه ن بۆ نمونه  ئه ڵێن: )قوله ال يصلح أو ال ينبغي 
و  لالباحة  بأس  ال  أن  وأرجو  بأس  ال  و  للتحريم 
في  ظاهر  يكون  ال  أو  يكون  أن  أخاف  أو  أخشي 
المنع وقيل بالوقف وقوله أحب كذا أو أستحبه أو 
أستحسنه أو هو أحسن أو حسن أو يعجبني أو هو 
أعجب الي للندب وقيل للوجوب وقوله أكره كذا أو ال 
يعجبني أو ال أحبه و ال أستحسنه للتنزيه والكراهة 
وقيل للتحريم وان قال أستقبحه أو هو قبيح أو قال 
ال أراه فهو حرام وان قال هذا حرام ثم قال أكرهه 
أو ال يعجبني فحرام وقيل بل مكروه..(!!) المسودة 
عبد  الدين  محيي  محمد   : تحقيق  الفقه،  أصول  في 

الحميد،ص472(.
به   فه توا  بڵێ:  ئه وه ی  وه ك  حه زم  ئیبن  د- 

لمن  نقول  )ونحن  ئه ڵێ:  زیانبه خشه ،  زۆر  هه وا 
استحسنت  ما  بين  الفرق  ما  باالستحسان  قال 
غيرك  استحسنه  ما  وبين  غيرك؟  واستقبحه  أنت 
واستقبحته أنت؟ وما الذي جعل أحد السبيلين أولي 
وبالله  منه  انفكاك  ال  ما  وهذا  االخر؟  من  بالحق 
أصول  فی  )اإلحكام  كتێبی  بڕوانه   التوفيق(،  تعالي 

ااڵحكام(ه كه ی خۆی.. 
كێشه كانی  له   به شێك  ببێته   فه توا  هـ-نابێ 
فه توا  به   مه به ست  بناغه دا  له   كه   كۆمه ڵگه  
كۆمه ڵگه   كه   كێشه ،  نانه وه ی  نه ك  چاره سه ره  
له   نیه .  تازانه   كێشه   و  فه توا  به و  پێویستی 
راستیدا نابێ موفتی ببێته  دكتۆر و پارێزه ر و 
ئه ندازیار و سیاسه تمه دار و هه موو شتێك و له  
هه موو شتیك و له  هه موو بابه تێكدا قسه  بكات 
پێویسته   به ڵكو  بهێنێته  قسه ،  به  زۆر شه رع  و 
و  ته نیا  و  بگرێت  پسپۆڕییه كه ی خۆی  له   رێز 
به  ته نیا له  بواری خۆیدا قسه  بكات.. و ئه گه ر 
ئیجتیهاد  بابه تی  له  مه سه له یه كدا كرد  قسه شی 
بوو ئه وه  با به  ده ربڕینی زانایان قسه  بكات و 
نه یپێچێت به  دینه وه  و ناوی حه اڵڵ و فه رز و 
...ی لێ نه نێت، تا نه چێ به گژی فه توای یه كێكی 
ژێر  بخاته   موسڵمانان  و  ئیسالم  كۆی  و  تردا 

پرسیاره وه ..
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بابەتى گشتیی
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7بالوکراوەى نوێ

7بالوکراوەى نوێ

کالم7بالوکراوەى نوێ ری

لە باڵوکراوە نوێیەکانى 

ناوەندى هزریی و ڕۆشنبیریی خاڵ
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لە باڵوکراوە نوێیەکانى 

سەنتەرى زەهاوى بۆ لێکۆڵینەوەى فیکریی

7بالوکراوەى نوێ

7بالوکراوەى نوێ

7بالوکراوەى نوێ
کالم ری
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خاليد محه مه د غه ریب
 پرۆفیسۆری یاریدەدەرە لە زانکۆی هەڵەبجە، 

بەرهەمی ڕۆژهەاڵتناسان و کاریگەریی لەسەر فیکری ئیسالمی

لە تێڕوانینی )مالیکی کوڕی نەبی(يه وه 

سەرەتا پێویستە چەمكی  ڕۆژهەاڵتناسی ڕوون بکەینەوە، بەشێوەیەكی گشتی ڕۆژهەاڵتناسی 
و  ئابووریی  و  ئاینیی  و  فیكریی  و  ڕۆشنبیریی  بواری  لە  كە  ڕۆژئاواییە،  فیكریی  ئاراستەیەكی 
لەسەریان.   كاریگەری  دانانی  بەمەبەستی  دەكۆڵێتەوە،  نەتەوەكان  شارستانییەتی  ڕامیاریی 
ئیدوارد سەعید لە پێناسەی ڕۆهەاڵتناسیدا دەڵێت: شێوازێكی ڕۆژئاواییە، بۆ دەسگرتن بەسەر 
عەبدول  ئەحمەد  بەسەریدا)1(.  زاڵبوون  و  فۆرمەڵەكردنی  و  داڕشتنەوە  دووبارە  و  ڕۆژهەاڵتدا 

حەمید غوراب پێناسەكانی ڕۆژهەاڵتناسی دەكات بە دوو بەشەوە: گشتی و تایبەت
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ڕۆژهەاڵتناسی  گشتی  پێناسەی  یەكەم:  
واتە:  ڕۆژئاوایی،  شێوازێكی  لە  بریتییە 
و  شتەكان  بینینی  بۆ  ڕۆژئاواییە  میتۆدێكی 
بنیاتنراوە  ئەوە  )لەسەر  لەگەڵیاندا  مامەڵەكردن 
كە جیاوازییەكی ڕیشەیی هەیە لە ڕووی بوون و 
مەعریفەوە لە نێوان ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵتدا، یەكەم 
بەوە جیادەكرێتەوە كە لە ڕووی ڕۆشنبیريی و 

ڕەگەزەوە لە دووەم بەرزترە.
ڕۆژهەاڵتناسی  تایبەتی  پێناسەی  دووەم: 
بریتییە لەو توێژینەوە ئەكادیمییانەی كە واڵتانی 
ڕۆژهەاڵت  بە  ڕۆژئاوا سەبارەت  كۆڵۆنیالیستی 
ئەنجامیانداوە لە هەموو ڕووێكەوە: ڕۆشنبیریی، 
كۆمەاڵیەتی  سستمی  ئایين،  زمان،  مێژوویی، 
تواناكانیان.   و  وسامان  و سەروەت  و سیاسی 
لەپێناو  و  بەسەریدا  زاڵبوون  بەمەبەستی 

بەرژەوەندی ڕۆژئاوادا)2(.
پێداوە  گرنگی  ڕۆژئاوا  كە  ڕۆژهەاڵتەی  ئەو 
و  كلتوور  لەسەر  توێژینەوەی  و  شرۆڤە  و 
جوگرافیای  ئەنجامداوە،  ڕۆشنبیرییەكەی 
شوناسی  بەڵكو  نییە،  ڕۆژهەاڵت  سروشتیی 
ڕۆژهەاڵتە، ئەمەش ئەو تەوەره یە كە ئامانجەكانی 
دەخولێتەوە،  بەدەوریدا  ڕۆژهەاڵتناسی  زانستی 
و  شوناس  ناسینی  ڕۆژهەاڵتناسی،  ئامانجی 
مێژووی ڕۆژهەاڵتە، كە لە ئیسالم و موسڵماناندا 

خۆی دەبینێتەوە)3(.
بەمشێوە  دەكرێ  گشتی،  بەشێوەیەكی 
شێوازێكی  بكەین:  ڕۆژهەاڵتناسی  پێناسەی 
ئەنتۆلۆجی  جیاكاری  لەسەر  بیركردنەوەیە 
ڕۆژئاوا   و  ڕۆژهەاڵت  نێوان  ئیبستمۆلۆجی  و 

بنیاتنراوە.
سەدە  دوو  پێش  ڕۆژهەاڵتناسی   چەمكی 
فەرهەنگە  لە  وەك  دەركەوتووە،  ڕۆژئاوادا  لە 
ئەوروپییەكاندا هاتووە، ئەڵبەتە بە جیاوازییەكی 
توێژینەوە و  كە  نییە  لەوەدا  بەاڵم گومان  كەم، 
ئاینەكانی ڕۆژهەاڵت  شرۆڤەكردنی زمانەكان و 

هەبووە،  پێشتر  لەوە  زۆر  ئیسالم،  بەتایبەت 
وشەی  پێش  لە  ڕۆژهەاڵتناس  وشەی  ڕەنگە  

ڕۆژهەاڵتناسیدا دەركەوتبێت. 
 A. J.  ( )ئەربێری  بەریتانی  رۆژهەاڵتناسی 
Arberry(  لە توێژینەوەیەكیدا لەمبارەوە دەڵێت:  
واتای بنەڕەتی زاراوەی ڕۆژهەاڵتناس لە ساڵی 
)ئەنتونی   )1691( ساڵی  لە  هەبووە،   )1638(
وود Anthony Wood( لە وەسفی  )سەمویل 
وتوویەتی:   )Samuel Clarke(دا  كالرك 
هەندێك  واتە  ئەمەش  وریایە.  ڕۆژهەاڵتناسێكی 

لە زمانە ڕۆژهەاڵتییەكانی زانیوە)4(.
ڕۆژئاواییه یه   ئه دیبه   ئه و  رۆژهەاڵتناس 
و  ژیار   و  كلتوور  توێژینه وه ی  بە  كه   گرنگی 

زمانه كانی ڕۆژهه اڵت ده دات)5(.
رۆژهەاڵتناسی فەڕەنسی مەكسیم ڕۆدنسون 
وشەی  دەڵێت:    )Maxime Rodinson(
نزیكی  لە  ئینگلیزیدا  زمانی  لە  ڕۆژهەاڵتناس 
 1838 ساڵی  لە  و  دەركەوت   1779 ساڵی 
و  فەڕەنسيی  ئەكادیمیای  فەرهەنگی  ناو  چووە 
كردووە  بەرجەستە  تایبەتی  بیرۆكەیەكی  تێیدا 
قاموسی  لە  ڕۆژهەاڵت)6(.  توێژینەوەی  بۆ 
كەسە  بەو  ڕۆژهەاڵتناس  نوێدا  ئیكسفۆردی 
دەوترێت كە زۆر شارەزایە لە زمان و ئەدەبی 
لە  الرۆسدا  ئینسكلۆپیدیای  لە  ڕۆژهەاڵتدا)7(. 
پێناسەی  به مشێوه    )Orientaliste( ماددەی 
كە  زانایەی  لەو  بریتیيه   كراوه:  ڕۆژهەاڵتناسی 
ناسینی  لە  و  ڕۆژهەاڵت  ناسینی  لە  توانایە  بە 

ڕۆشنبیريی و ئەدەبی ڕۆژهەاڵتدا)8(. 
پێناسەی  بەمشێوە  نەبیش  کوڕی  مالیك 
چەمکی ڕۆژهەاڵتناسی کردووە: مەبەستی ئێمە لە 
ڕۆژهەاڵتناسان ئەو نووسەرە ڕۆژئاواییانەن كە 
سەبارەت بە فیكری ئیسالمیی  و شارستانیەتی 

ئیسالمیی  بابەت دەنووسن)9(.
ڕۆژهەاڵتناسی،  چەمکی  پێناسەکردنی  پاش 
ڕۆژهەاڵتناسەکان پۆلێن دەکات دەڵێت: پێویستە 
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پێی  كە  ئەوەدا  هاوشێوەی  لە  سەرمان  لە 
بەشدا  دوو  لە  ناوەكانیان  )تەبەقات(  دەوترێت 

پۆلێن بكەین:
لە ڕووی كاتەوە:  چینی كۆنەكان وەك:   )1
جەربر دورییاك و تۆماس ئەكوینی قەشە. چینی 

تازەكان وێنەی: كارە دوقۆ و گۆڵتزهیر.
لە ڕووی ئاراستەی گشتی نووسینەكانیانەوە   )2
سەبارەت بە ئیسالم و موسڵمانان:  چینی پیاهەڵدەرانی 
كە  ئەوانەی  چینی  و  ئیسالمیی  شارستانیيەتی 

ڕەخنەی لێدەگرن و ناوبانگی دەشێوێنن«)10(.
مالیك لە ڕۆژهەاڵتناسە کۆنەکان ناکۆڵێتەوە، 
ڕۆژهەاڵتناسە  كە  ئاشكرایە  و  ڕوون  چونکە 
هێشتاش  و  هەبووە  كاریگەرییان  كۆنەكان 
كاریگەرییان هەیە لەسەر ڕەوتی ئایدیا لە جیهانی 
ڕۆژئاوادا، بەبێ ئەوەی هیچ كاریگەرییان هەبێت 

لەسەر ئایدیاكانی، ئێمە ـ گرۆی موسڵمانان.
تەوەرەیە  ئەو  گومان  بێ  ـ   نووسینەكانیان 
ئەو  دەسوڕێنەوە،  دەوریدا  بە  ئایدیاكان  كە 
ئایدیایانەی كە بزوتنەوەی مۆدێردنەی لێكەوتەوە 
لە ئەوروپا، بەاڵم هیچ كاریگەرییەكیان لێ بەدی 
دەڵێن:  پێی  ئەمڕۆ  كە  بزوتنەوەدا  لەو  ناكەین 
دۆزەكەیان  با  کەواتە  ئیسالمیی،  هەستانەوەی 
بخەینە كەنار و وازی لێ بهێنین بۆ ئەو كەسەی 
گشتی  مێژووی  توێژینەوەی  بە  گرنگی  كە 

دەدات)11(.
ڕۆژهەاڵتناسانە  لەو  مالیک  هەروەها 
ناکۆڵێتەوە کە ڕەخنە لە شارستانییەتی ئیسالمی 
دۆزی  لە  وازبهێنن  با  دەڵێت:  مالیك،  دەگرن، 
ئیسالمیی،  شارستانيیەتی  نوێكانی  ڕەخنەگرە 
لەسەر  هەبێت  كاریگەریشیان  هەندێك  گەرچی 
و  خۆیان  سەردەمی  لە  یان  قەڵەمەكانمان، 
بۆ  دەركردبێت،  ناوبانگیان  خۆیاندا  واڵتانی 
بابەتی  ناو  ناچنە  ئەوانە  المانس.   پاپا  نمونە 
توێژینەوەكەمان، چونكە بەرهەمەكانیان گریمان 
ئەوا  كەوتبن،  ڕۆشنبیریمان  بەر  ئاستێكیش  تا 

نە  ئایدیاكانمانیان  كۆی  گشتگیر  بەشێوەیەكی 
ئەمەش  نەكردووە،  ئاڕاستەیان  و  جواڵندووە 
بەشێوەیەكی  كە  بوو  ئامادەییەوە  ئەو  بەهۆی 
بۆ  هەیە  بوونی  دەروونماندا،  لە  خۆكاری، 
ڕووبەڕووبوونەوەی جێكەوتەكەی. فاكتەرەكانی 
بەرگریكردنی خۆڕسكانە لە قەوارەی ڕۆشنبیری، 
وەك  هەیە،  دەستی  ڕووبەڕووبوونەوەدا  لەو 
)تەها  كە  ڕوویدا  ساتەوەختەدا  لەو  ئەوەی 
حسین( كتێبەكەیی تێدا باڵوكردەوە سەبارەت بە 
شیعری –جاهیلی پێش ئیسالم، لەسەر شێوەی 
ڕۆژهەاڵتناس  )مەرگلیۆس(ی  كە  كتێبەی  ئەو 
ساڵێك  بەڵگەنەویست،  بۆچوونێكی  وەك 
حسین  تەها  كتێبەكەی  باڵوبوونەوەی  پێش 
پێشكەشیكرد و ئەو ڕەهێڵە ناڕەزاییەی وروژاند، 
كە  هەبوون  تریشقانە  هەورە  ئەو  ناویدا  لە  كە 
الرافعی(یەوە  صادق  )مصطفی  قەڵەمەكەی  لە 

سەرچاوەیان گرت)12(.
دەکۆڵێتەوە  ڕۆژهەاڵتناسانە  لەو  تەنها  واتە 
ئیسالمییدا  شارستانییەتی  بااڵی  و  شان  بە  کە 
بە  ـ  ئێمە  بەاڵم  دەڵێت:  مالیک  هەڵدەدەن.  
پێچەوانەوەـ جێكەوتی دیاری ئەو ڕۆژهەاڵتناسانە 
شارستانیەتی  بااڵی  بە  كە  دەكەین  بەدی 
ئیسالمییدا هەڵدەدەن، بە ئەندازەی ده رككردنمان 
هیچ  دەروونماندا  لە  جێكەوتە  ئەو  كە  بەوەی 
كاردانەوە،  بۆ  نەكردووە  بەدی  ئامادەییەكی 

دەتوانین جێكەوتەكە وێنا بكەین. 
نییە  تێدا  گومانی  دەڵێت:   مالیک  پاشان 

ڕۆژهەاڵتناسە ستایشكارەكانی وەك:
أ-  )رینۆ( كە جوگرافیاكەی )ئەبولفیدای لە 

ناوەڕاستی سەدەی ڕابردوودا وەرگێڕا.
)دوزی(  كە قەڵەمەكەی گیانی كردەوە  ب- 
لە  عەرەبەكاندا  درەوشاوەكانی  سەدە  بەبەر 

ئیسپانیا
ج- ) سید ییو( كە وەك قارەمان بەدرێژایی 
دۆزەرەوەی  نازناوی  بۆئەوەی  تێكۆشا  ژیانی 
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دەوترێ:  پێی  فەلەكناسیدا  زانستی  لە  ئەوەی 
)یاسای دووەمی جووڵەی مانگ( بۆ فەلەكناس و 

ئەندازیاری عەرەبی)ئەبوەلوەفا( بەدیبهێنێت.
سەرچاوە  كە  بالسیوس(  )ئاسین  د 

عەرەبیيەكانی كۆمیدیای خوایی دۆزيیەوە.
بێ گومان نووسینەكانی ئەو زانایانە بۆ مێژوو 
و بۆ سەرخستنی حەقیقەتی زانستی  بوو، هەموو 
ئەوەش لە پێناو كۆمەڵگە ڕۆژئاواییەكەیاندا بوو،  
گەورەترین  ئایدیاكانیان  دەبینین  ئێمە  بەاڵم 
ڕۆشنبیرانی  چینی  لەناو  هەبووە  جێكەوتی 

كۆمەڵگەی ئیسالمیدا)13(.
و  نابینێت  خراپەکان  الیەنە  تەنها  مالیک 
نکۆڵی لە خاڵە باشەکان ناکات، بەڵکو خۆيی و 
ڕۆژهەاڵتناسە  قەرزاری  بە  هاوچەرخەکانیشی 
ڕۆژئاواییەكان دادەنێت و دەڵێت: بۆ نمونە خۆم 
لە نێوان تەمەنی )15-20( پازدە و بیست ساڵیدا 
پێشەكییەكەی  بۆ  )دۆسالن(  وەرگێڕانەكەی  لە 
ئیبن خەلدون و لە نووسینەكانی )ئەحمە ڕەزا(دا 
پاش جەنگی دووەمى جیهانی، شكۆ و گەورەیی 

شارستانیەتی ئیسالمیم بەدی كرد)14(.
شارەزایی  بەپێی  ئەمەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 
ڕاستەقینەی  کاریگەریی  خۆی،  ئەزموونی  و 
و  دەکاتەوە  ڕوون  بۆ  ڕۆژهەاڵتناسەکانمان 
دەڵێت: من تەواو ده رك بە قەرزاری خۆم دەكەم 
لە  تەمەنم  كە  ئێستاش  و  خوێندنەوانە  ئەو  بۆ 
شەست ساڵی تێپەڕیوە لە پێشتر باشتر دەتوانم 
ڕێز لەم چارەسەركردنە بگرم بۆ فیكر و ویژدان، 

نەك تەنها لە بواری كەسیدا، بەڵكو لە بوارێكی 
چل  بەدرێژای  ئیسالمیدا،  كۆمەڵگەی  گشتگیری 
ساڵ ئەزمون، دان بەوەدا دەنێم كە خراپیەكانی 
باشییەكانی،  لە  زیاترن  چارەسەرە،  جۆرە  ئەم 

ئەویش لەبەر هۆكارگەلێكی جۆراوجۆر)15(.
بابەتەمان  ئەم  نموونەیەكی سادە،  بە  مالیک 

بۆ ڕوون دەكاتەوە:
كە  بكەین  هەژارێكدا  لەگەڵ  قسە  كاتێك 
بژێویی ڕۆژانە شك نابات و باسی سامانی زۆر 
ئێمە  ئەوا  بكەین،  بۆ  باوباپیرانی  زەمەنەی  و 
دەكەینەوە  دڵنەوایی  بێهوشكەر  هۆكارێكی  بە 
لەسەر دژوارییەكانی و بەشێوەیەكی كاتی فیكر 
و ویژدانی دائەبڕێت لەوەی هەستیان پێ  بكات، 

بە دڵنیاییەوە ئێمە چارەسەی ناكەین.
كۆمەڵگەش  نەخۆشییەكانی  شێوە،  بەهەمان 
نابنەوە..  چاك  سەروەريیەكانی  باسكردنی  بە 

.)16(
و  دەکاتەوە  بیر  بەشێوەیەکی جیاواز  مالیک 
کاریگەری ئەو ڕۆژهەاڵتناسانە بە مەترسیدارتر 
شارستانییەتی  بااڵی  و  شان  بە  کە  دادەنێت 
تاقمە  ئەم  چونکە  دەدەن،  هەڵ  ئیسالمییدا 
کردووە سەرسام  ئیسالمی  بیریارانی  لە  وایان 
و  ببەستن  چەق  ڕابردودا  لە  و  کلتوور  بە  بن 
دوور بکەونەوە لە سەردەمی خۆیان و کارایی 
و  زەین  ڕووەوە  دوو  لە  واتە:  بدەن،  لەدەست 
فیکری بیریارە ئیسالمییەکانیان مژووڵ کردووە:
سەرسامبوون بەو ژیار و شارستانییەت   •

;
 ئەو ڕۆژهەاڵتەی كە ڕۆژئاوا گرنگی پێداوە و شرۆڤە و 

توێژینەوەی لەسەر كلتوور و ڕۆشنبیرییەكەی ئەنجامداوە، 

جوگرافیای سروشتیی ڕۆژهەاڵت نییە، بەڵكو شوناسی ڕۆژهەاڵتە
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دروستیان  پێشینان  کە  ئیسالمییەی  کلتوورە  و 

کرد، واتە بە ڕابردوو.
سەرسامبوون بە ژیار و شارستانییەتی   •

ڕۆژئاوا.
مالیک پێیوایە بەرهەمی ئەم ڕۆژهەاڵتناسانە 

دەچێتە ناو چوارچێوەی ملمالنێی فیکریی.
ملمالنێی فیکریی، شەڕی فیکرە لەگەڵ فیکردا، 
جەنگی خامە و زمانە، جەنگی بەڵگە و بورهانە، 
نەک جەنگی شمشێر و تیغی دەبان. واتە جەنگی 
نێوان ئایدیا و ئایدیۆلۆژیا و فەلسەفە و فیکر و 

تێز و تێۆرەکانە لە بوارە جیاجیاکاندا. 
ئامانجی ئەم جەنگە خستنی فیکری بەرانبەر 
و تێکدانی ئەو ژینگە عەقڵیەیە کە کارلێکی لەگەڵدا 

دەکات.
بریتییە  مالیک  تێڕوانینی  بە  فیکری  ملمالنێی 
لە ئیستراتیژییەتی زاڵبوون، بە هۆکارگەلێکی تر، 
خاوەن  الوازکردنی  بەمەبەستی  چەک،  لە  جگە 
کارایی  کەمکردنەوەی  بە  ئەویش  ئایدیاکە، 
ئایدیاکانی، خۆ ئەگەر ئەم نەیارە لە داهێنەرانی 
ئایدیا بێت، ئەوا هەوڵ دەدرێت ئابڵۆقە بدرێت و 

لە ناوەندە کۆمەاڵیەتییەکەی داببڕێت)17(.
مالیک بەمشێوە وەسفی ئایدیا دەکات: چەکێکی 
نەبینراوە، بگرە لە تیشکی نەبینراو نەبینراوترە، 
بە چارەسەرکردنێکی تایبەتی بەشێکی دیاریکراو 
بەدیبهێنرێت  ئامانجگەلێک  دەکرێ  ئایدیاکان،  لە 
بێ  چارەسەرکردنیدا  لە  مادییەکان  هێزە  کە 

دەسەاڵتن)18(. 
ئەم  ناتوانێت  کۆڵۆنیالیست  دەڵێت:  هەروەها 
بهێڵێتەوە،  واڵتەکانماندا  لە  دواکەوتنە  دۆخی 
زیندانمان  ئایدیادا،  لە  خاڵی  کەشێکی  لە  مەگەر 
خۆمان  ناتوانین  بەپێچەوانەشەوە،  بکات.  
خۆمان  هەتا  بکەین،  ڕزگار  دواکەوتووییە  لەم 
ئەو  نمونەی  کە  نەکەین،  ڕزگار  ئایدیایانە  لەو 
و  شکست  سەدەکانی  لە  کە  فیکرییەن،  بوارە 
هەرەسهێنانەوە بە میراتی بۆمان ماونەتەوە)19(.

مالیک دیاردەی کۆڵۆنیالیستی بە 
دەرەنجامی دوو فاکتەری سەرەکی لە 

قەڵەم دەدات:
ئەم  تووشی  کوشندەیە  پەتایەکی  یەکەم/ 
قبوڵکردنی  پەتای  ئەویش  بووە،  ئوممەتە 
کۆڵۆنیالیستە، مەبەستی مالیک لەم زاراوە ئەوەیە 
کە ئەم ئوممەتە پێش ئەوەی کۆڵۆنیالیست بێت و 
خاک و نیشتمان و واڵت داگیر بکات، تاکەکانی 
ئەو  بۆ  ئامادەن  دەروونیاندا  و  دڵ  لە  کۆمەڵگە 
داگیرکارییە، پێش ئەوەی خاک و ئاویان داگیر 

بکرێت، فیکر و هەست و نەستیان داگیرکراوە.
واڵتانی  کە  فیکرییەیە  ملمالنێ  ئەو  دووەم/ 
داڕێژاوە،  بۆ  پالنیان  چاکی  بە  کۆڵۆنیالیست 
کۆڵۆنیالیستەکان هەمیشە لە گۆڕەپانی ڕووداوە 
جیهانییەکاندا تیشک دەخەنە سەر گرفتە الوەکی 
تێڕوانینێکی  و  دید  هەموو  و  پەراوێزییەکان  و 
دروست و میتۆدییانە دیزەبەدەرخۆنە دەکەن و 
ڕێگە نادەن باڵو ببێتەوە و لە نرخ و بەهای کەم 
مالیک  دەخەن)20(.  چاوانی  لەبەر  و  دەکەنەوە 
دەڵێت: واڵتانی کۆڵۆنیالکراو بەشێوەیەکی گشتی 
نازانن ملمالنێی فیکریی چییە، بەڵکو بەشێوەیەکی 
خودکاریی دەرەنجامە نێگەتیڤەکانی ئەو ملمالنێیە 
لە ژیانی خۆیاندا تۆمار دەکەن.  کاتێک کۆمەڵە 
خوێندنی  بۆ  ئەوروپا  بۆ  دەنێرن  خوێندکارێک 
پەیوەندیدارە  کە  کردووە  کارێکیان  ئەوە  بااڵ، 
دیاریکراوی،  بە  بەاڵم  فیکرییەوە،  ملمالنێی  بە 
پێداویستی و شێواز و هۆکار و ئامانجەکانی ئەم 

ملمالنێیە نازانن)21(.
مالیک ئەم تاقمە بە پسپۆڕانی ملمالنێی فیکری 
ناوزەد دەکات، کە زۆر بە وریاییەوە، چاودێری 
شوێنێک  لەهەر  دەکەن،  ئیسالمیی  کۆمەڵگەی 
کۆششێک  و  هەوڵ  کەسێکەوە،  هەر  لەالیەن  و 
بەدی بکەن بۆ بێدارکردنەوەی تاکەکانی کۆمەڵگە 
و ئاشناکردنیان بە گرفتەکانی ئێستا و ئایندەیان، 
ئەوا دەسبەجێ ئەو هەوڵ و کۆششە دەخەنە ژێر 
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لە نرخ و  نەشتەری توێژینەوە و شرۆڤەکردن، 
بەهاکەی کەم دەکەنەوە و لەبەر چاوانی دەخەن، 
هەتا سوود و قازانجی نەبێت. هەركاتێك باسی 
گرفتێك بكرێت و چارەسەرێك لە چارەسەرەكانی 
بۆ بخرێتە ڕوو، سەركردەكانی ملمالنێی فیكری، 
دەسبەجێ شتێك دێنن بۆ بێ ئاگاكردنی خەڵكی 

لەو گرفتە، یان بۆ شێواندنی)22(.

 مالیک لەمبارەوە نموونەیەکمان 
بۆ دەگێڕێتەوە و دەڵێت:

كرێكارە  كۆنگرەی  پاریس  لە  دواییانەدا  لەم 
جەزائیرەییەكانی ئەوروپا بەسترا و بەو بۆنەیەوە 
بڕیاردرا  كۆنگرەوە  سەرپەرشتیارانی  لەالیەن 
نامیلكەیەكی بەندە دابەش بكرێت، كە تێیدا باسی 
گرفتێك لە گرفتەكانی ئەمڕۆمان دەكات بەتایبەت 

لە جەزائیردا.
بەاڵم خاوەن پسپۆڕانی ملمالنێی فیكری، ئەم 
لەو  ڕێگا  بۆئەوەی  نەخست  پشتگوێ   بۆنەیان 
ئایدیایانە بگرن كە لەو نامیلكەكەدا خراونەتە ڕوو 
خاتوونێكی ئەڵمانی نزیك لە خۆیان بانگهێشتكرد 

كە ناوی لەسەر كتێبێك دانابوو، یان دانرابوو! 
سەرنجڕاكێشی  ناونیشانێكی  كتێبەكەش 
هەڵدێ ((،   ڕۆژئاوا  لەسەر  خوا  ))خۆری  هەبوو 
شكۆمەندی  و  پیاهەڵدان  و  ستایش  كتێبەكە 

شارستانیەتی ئیسالمیی لەخۆگرتبوو.
كتێبەكەی  و  هات  ئەڵمانیيەكە  خاتوونە 
كتێبەكە  دەسبەجێ   كۆنگرە،  بە  پێشكەشكرد 
ڕۆحی كۆنگرەكەی لە بواری  گرفتە گەرمەكانی 
و  مەزنی  و  شكۆ  بۆ  گواستنەوە  ڕۆژەوە، 

سەروەرییە دڵگیرەكانی ڕابردوو!
هۆڵەكە  ناو  كەسەكانی  هەموو  لەكۆتاییشدا 
هەستانەوە، بۆئەوەی ساڵو لەو خاتوونە بكەن!

بۆ  الیەنمان  دوو  چیرۆكە  ئەم  بێگومان 
دەردەخات:

هەستیاری  كە  الیەنەی  ئەو  یەكەم:  الیەنی 

بۆ  دەردەخات  موسڵمان  جەماوەری 
سەروەريیەكانی ڕابردووی.

بە  پەی  كە  الیەنەی  ئەو  دووەم:  الیەنی 
ئەم  سوودوەرگرتنی  و  قۆستنەوە  توانای 
هەستیارییە دەبات بۆ ڕوو وەرگێڕانی جەماوەر 

لە ئێستای)23(.
هەوڵی  بەپێی  ئیسالمییش  ویژدانی 
ڕۆژهەاڵتناسەکان لە گێژاوی ملمالنێیەکی ناوەکیدا 
دەمێنێتەوە، ئەم ملمالنێیەش هەندێکجار لەالیەن 
ئەو ڕۆژهەاڵتناسانەوە هێوردەکرێتەوە کە بەشان 
هەڵدەدەن،  ئیسالمییدا  شارستانییەتی  بااڵی  و 
کە  ئەوانەیانەوە  لەالیەن  دیکەش  هەندێکجاری 
بەمەش  دەوروژێنرێت،  دەگرن،  لێ  ڕەخنەی 
ئیسالمیی  جیهانی  فیکرییەکانی  وزە  لە  یەکێک 

بەبێ هودە بەکاردەهێنرێت)24(.
بە  ڕۆژهەاڵتناسی  بەرهەمی  دەڵێت:  مالیک 
هەردوو جۆرەكەیەوە خراپ بوو بۆ كۆمەڵگەی 
ئەو  لە شێوەی  چ  نییە،  جیاوازی  ئیسالمیی،...  
تێڕامانەكانمانی  بێت، كە  پیاهەڵدانەدا  ستایش و 
و  ناز  لە  و  گۆڕیوە  ئیستامانەوە  و  واقیع  لە 
لە  كە  كردوین  نوقمی  وەهمیدا  نیعمەتێكی 
شێوەی  لە  یان  دەكەین،  بەدی  ڕابردووماندا 
سوككردنی  و  كەمكردنەوە  و  درۆخستنەوە  بە 
بە  كردوینی  بەشێوەیەك  بێت،  پایەماندا  و  پلە 

پارێزەری كۆمەڵگەیەكی ڕوخاو«)25(.
جۆرە  ئەم  لەمەڕ  خۆی  هەڵوێستی  پاشان 
و  دەکاتەوە  ڕوون  ڕۆژهەاڵتناسان  بەرهەمەی 
دەڵێت:  بەهەر شێوەیەك هەبێت ئەگەر بتوانین 
لێكدانەوەیەك  هەموو  بە  بڵیین:  ڕاشكاوانە 
ڕۆژهەاڵتناسیيەدا  لەم  پۆزەتیڤ  الیەنێكی 
لە  پۆزەتیڤە،  الیەنە  ئەو  ئەوا  بكەین،  بەدی 
شێوەی  لە  بەڵكو  نییە،  ستایشكردندا  شێوەی 

بەرپەرجدانەوەدایە«)26(.
مالیک  تێڕوانینە ورد و قواڵنەی  ئەم  وێرای 
ڕۆژهەاڵتناسانەی  ئەو  بەرهەمی  بە  سەبارەت 
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کە بە بااڵی شارستانییەتی ئیسالمیدا هەڵدەدەن، 
بەرهەمانە  ئەو  زانستی  بەهای  لە  نکۆڵی  مالیک 
ناکات، بەڵكو هەندێكجار لە هەندێک بەرهەمدا ـ 
بۆ نمونە بەرهەمەكانی )سیدییو( یان )گوستاف 
لوبۆن( یان )ئاسیف بالپیوس( ـ وێڕای سروشتە 
بەرزیش  ئاكاری  سروشتێكی  بە  زانستییەكەی 
ڕێزلێگرتنێكە  هەموو  جیگای  جیادەكرێتەوە، 
كە  كەسانێك،  بێگەردی  شایەتییەکی  وەك  و 
زانا   وەك  ناكرێت  نرخیانین  بەهاو  شارەزای 

نكۆڵی لێ بكرێت)27(.
مالیک  گرفتەکە،  دیاریکردنی  پاش 
دەڵێت:  و  دەکات  دیاری  بۆ  چارەسەریشی 
بەدەستبهێنین،  شارەزایی  لەسەرمان  پێویستە 
واتە دەبێ خۆمان بابەتەكانی تێڕامانمان دیاری 
بە  بكرێن.  دیاری  بۆمان  نەدەین  ڕێگا  و  بكەین 
ڕەسەنایەتی  لەسەرمان  پێویستە  وشەیەك 
فیكریی و سەربەخۆییمان لە بواری ئایدیاكاندا، 
سەربەخۆیی  بەوەش  هەتا  بەدەستبهێنینەوە، 

ئابووریی و سیاسیی بەدیبهێنین)28(. 
فیکرییەوە  ڕووی  لە  هەتا  پێیوایە  مالیک 
لە  ناتوانین  نەهێنین  بەدەست  سەربەخۆیی 
ئابووریی و سیاسییەوە سەربەخۆ بین،  ڕووی 
دێنێتەوە،  بۆ  نمونەیەکمان  مەبەستە  ئەم  بۆ 
و  تالب  ئەبو  کوڕی  عەلی  چیرۆکی  ئەویش 

ئەستێرەناسێکە لە شەڕی نەهرەواندا. 
عەلی كوڕی ئەبو تالب لە ڕۆژی نەهرەواندا 
كە  ڕەتکردەوە  ئەستێرەناسەی  ئەو  بۆچوونی 
و  دەرچێت  دیاریكراودا  لەكاتێكی  پێدا  ئاماژەی 
تردا  لەكاتێكی  عەلیش  بە شەڕکردن،  دەسبکات 
دەردەچێت و سەردەكەوێت، پاشان بە ئاشكرا، 
لەوكاتەدا  ئەگەر  دەڵێت:  خەڵكیدا  بەردەم  لە 
ئاماژەی  ئەستێرەناسەكە  كە  دەربچووینایا 
ئاماژەی  بە  ئێمە  دەوتین:  پێی  ئێستا  ئەوا  پێدا، 

ئەستێرەكان سەركەوتنمان بەدەستهێنا!)29(
نیمچە  لەو  دەکاتەوە  ئاگاداریشمان  مالیک 

کەسانەوە  ئەو  لەالیەن  کە  چارەسەرانەی 
بەرهەمی  کاریگەریی  ژێر  لە  کە  ڕوو  دەخرێنە 
گرفتەکە  ئەوانە  چونکە  ڕۆژهەاڵتناسەکاندان، 
بەتەواوی نابینین، بەڵکو نیوەی گرفتەکە دەبینین، 
دیارە کە ناشتوانن چارەسەری تەواوی بۆ دیاری 
بکەن.  مالیک دەڵێت: پوختەی مەبەست ئەوەیە 
ئەو كۆستەی كە لە سەدەی نۆزدە و بیستەمدا 
ئاست  لە  هات،  ئیسالمییدا  ویژدانی  بەسەر 
هەستپێكراو  كۆستێكی  ڕۆژئاوادا  شارستانیەتی 
لە  و  ئایدیاكانماندا  جیهانی  لە  بەتایبەت  بوو، 
بواری خودی ئایدیا زانستییەكاندا، جێكەوتی ئەم 
ناو  گەیشتە  تەنانەت  بوو  بەشێوەیەك  كۆستە 

گۆڕەپانی ڕاڤەكردنی قورئانی پیرۆز)30(.
كارێكی  كە  نییە  تێدا  گومانی  دەڵێت:  مالیک 
جەوهەری(  )تەنتاوی  تەفسیری  وەك  گەورەی 
ئەو تەفسیرەی كە سوودێكی زۆری لێوەرناگرین، 
بێگومان دەدرێتە پاڵ ئەم كاریگەرییە عەلمانییە 
لەسەر ئایدیاكانمان، لەگەڵ تێبینی كردنی ئەوەدا 
لە  گوزارشت  هەمانكاتدا  لە  تەفسیرە  ئەو  كە 
كۆكردنەوەی  دەكات:  كۆكردنەوە  دیاردەی 
لە  دژوارە  كارە  ئەو  بەشێوەیەك  زانیاری، 
لە  تا  نزیكترە  مەعریفیيەوە  ئینسكلۆپیدیایەكی 

ڕاڤەكردنی قورئان)31(.  
قوتابی  بە  سەبارەت  مالیک  هەروەها 
لەو  هەندێك  دەڵێت:  ڕۆژهەاڵتناسەکان 
ڕۆژهەاڵتناسەكانن  قوتابی  كە  ڕۆژهەاڵتیيانەی 
كارە تێكدەرانەكانیان دژ بە ئیسالم دەشارنەوە، 
بە ئاماژەیەكی ڕوونی ناوەندە كۆڵونیالیستییەكان 
ناوبۆشدا،  پێشكەوتنێكی  پۆشاكی  لەژێر 
لە  شارستانی  بەهایەكی  هەموو  هەوڵدەدەن 
دواكەوتنەی  دۆخی  ئەم  بەڵكو  داماڵن،  ئیسالم 
ئێستای جیهانی ئیسالمیی دەدەنە پاڵ ئیسالم)32(.
مالیک باس لەوەش دەکات کە لەناو قوتابی 
ڕۆژهەاڵتناسەکاندا کەسانی پاکیش هەن كە بەبێ 
ئەوەی هەست بكەن قاچ دەخەنە ناو ڕۆشنبیریی 
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سیاسەتی  ناو  دەخەنە  قاچیش  بەڵكو  ڕۆژئاوا، 
ڕۆژئاوا و بەو شێوە، نیوە چارەسەر پێشكەش 
دەكەن بۆ ئەو نیوە گرفتانەی كە لەو باوەڕەدان 
گرفتی سەرەكی جیهانی ئیسالمیین، هێندە هەیە 
بە نیازپاكیان لەوانی تر جیادەكرێنەوە، ئەوانەی 
بەردەستی  گوێڕایەڵی  ئامێرگەلێكی  بە  بوون 
پێی  شوێن  بە  كە  فیكری،  ملمالنێی  پسپۆڕانی 
هەڵدەگرن،  هەنگاو  ڕۆژئاواییەكانیاندا  مامۆستا 
لەگەڵ مامۆستاكانیان تەنها لە كارامەیی شێواز 
بەكەم  لە  و  جیاوازن  فۆرمدا  ڕازاندنەوەی  و 
ئیسالمییدا  فیكری  پێشینەكانی  سەیركردنی 
هەڵەوەڕییە  بەو  بەاڵم  یەكدەگرنەوە،  لەگەڵیان 
پێشكەوتنخوازییە، جیادەكرێنەوە كە ـ بە گومان 

و ناڕوونی ـ ئایندەی فیكری ئیسالمیی  ئابڵۆقە 
)االیدیولوجیات  كتێبی  خاوەنی  وەك  دەدەن، 

العربیة فی محضر الغرب(. 
بازنەی  لەناو  ئیسالمی  ویژدانی  بەمشێوە   
هەندێكجار  دەمێنێتەوە،  ناوەكیەكەیدا  ملمالنێ 
هێوری  دەینووسن،  ستایشكارەكان  ئەوەی 
ئەوانە  نووسینی  تر،  هەندێكجاری  و  دەكاتەوە 
دەیوروژێنێت، كە ڕەدی دەكەنەوە، ئەم ملمالنێ 
سەدەیەك  ماوەی  داخراودا  بازنەیەكی  لە 
بەردەوام بوو، بە سوودترین وزە فیكرییەكانی 
بەبێ  بەكارهێنا،  هودە  بەبێ  ئیسالمیی  جیهانی 
هەبێت  ڕاستەقینەی  كاریگەرییەكی  هیچ  ئەوەی 

لەسەر پێشكەوتنی عەقڵی ئیسالمی)33(.

د.  ترجمة:   االستشراق،  إدوارد سعيد:     ]1[  
و  للنشر  ڕؤیة  العالمیة،  بنجوین  دار  عنانی،  محمد 

التوزیع، الطبعة األولى، 2006، ل 46-45.
]2[  فالح بن محمد بن فالح الصغیر، االستشراق 
وموقفه من السنة النبویة، مجمع الملك فهد لطباعة 

المصحف الشریف بالمدینة المنورة، ل8-6
 ]3[  إبراهیم الطیب، االستشراق الفرنسی و تعدد 
مهامه خاصة فی الجزائر، دار المنابع للنشر والتوزیع 

الجزائر، 2004م، ل5
االستشراق،  مطبقاني،  صالح  بن  مازن    ]4[
https://islamhouse.com/ar/ موقع: 

/343849/books
 ]5[  أنطوان نعمة وآخرون، المنجد فی اللغة العربیة 
الثالثة 2008م،  الطبعة  بیروت  المشرق،  دار  المعاصرة، 

ل765
]6[   و ]7[و ]8[ په راوێزی ژماره)4(

 ]9[ هه تا ]17[  مالک بن نبی، انتاج المستشرقین 

االرشاد،  دار  المعاصر،  االسالمی  الفکر  فی  أثره  و 
الپه ڕه ی  1969م،  األولى  الطبعة  بیروت،  ـ  عمان 

په راوێزه  كان به ڕیز: )14،8،8،7،6،5،12، 13( 
]18[   و ]19[ و]20[ سهيلة عظيمي، محورية 
نبي،  بن  مالك  عند  الفكري  الصراع  في  الواقع  فهم 
الرئيسية  نبي،  بن  مالك  الحضارة  فيلسوف  موقع 
http://www./ محاضرات /  عن مالك بن نبي  /

%D8%85%D9%/1846/binnabi.net/detail
البالد  فی  الفكری  الصراع  نبی،  بن  مالك   ]21[
الغکر  دار  نبی،  بن  مالک  ندوة  إصدار  المستعمره ، 

للطباعة و النشر والتوزیع بدمشق، 1981م، ل33
و  المستشرقین  انتاج  نبی،  بن  مالک   ]33[ هه تا   ]22[  
په راوێزه  كان  الپه ڕه ی  المعاصر،  االسالمی  الفکر  فی  أثره 
به ڕیز: )14، 16، 24، 25، 25، 42، 48، 40، 22، 22، 23، 24(

الیەن  لە  نەبی  کوڕی  مالیکی  بەرهەمەی  ئەم  تێبینی: 
نووسەری ئەم بابەتەوە کراوە بە کورديی و چاوەڕوانی چاپە.

سه رچاوه  و په راوێزه كان



ژماره )17(
حوزەیرانى 2018

     136  

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

رانانێك بۆ 

رشته به ندی به ها بااڵكان
یه كخواناسی، ته زكییه، ئاوه دانكاری

ئامادەکردنى:
 سه نتەری زه هاوی بۆ لێكۆڵینه وه ی فیكری 
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سۆفیگه ريی  له   سه ره كی  ئامانجی  ئه گه ر 
و  ده روونسازیی  له   بێت  بریتی  ته سه وف  و 
خاوێنكردنه وه ی له  خراپه  و ڕازاندنه وه ی به  باشه ، 
له   یه كێك  ده بێته   ڕاسته وخۆ  بااڵكان  به ها  پرسی 
ته وه ره  سه ره كییه كانی په یوه ندیدار به  بابه ته كه وه . 
یه كێك له  پرسه  گه رمه كانی ناوه نده  ئه كادیمییه كانی 
له   بریتییه   هاوچه رخ  و  مۆدێرن  دونیایی 
الیه نه كانی  سه رجه م  له   به هاكان  كاراكردنه وه ی 
ژیان، تایبه ت الیه نی سیاسه ت و ئابووری. به شێك 
مادده گه رایی  بااڵده ستی  به هۆی  بیرمه ندان  له  
به رژه وه ندپه رستی،  و  به رژه وه ندخوازی  و 
ده ستپێكی  به   بااڵكان  به ها  كاراكردنه وه ی 
و  ژینگه   و  مرۆڤ  له گه ڵ  مرۆڤ  ئاشتكردنه وه ی 
له م  سۆنگه یه وه   له و  هه ژمارده كه ن.  ده وروبه ری 
قه شه نگی  شاكارێكی  بۆ  ده كه ین  ڕانانێك  بابه ته دا 
په یوه ست به م پرسه، كه  ناوه ڕۆكه كه ی بریتییه  له  

كرۆكی پرسی ته سه وف. 
باڵوكراوه كانی  له   یه كێكه   په رتووكه   ئه م 
ڤێرجینیا.   – ئیسالمی  هزری  جیهانی  په یمانگای 
هه روه ها یه كێكه  له  به رهه مه كانی خامه ی بیرمه ندی 
ئه رده نی »دكتۆر فه تحی حه سه ن مه لكاوی« كه  له  
بنه ڕه تدا به زمانی عه ره بی نووسراوه ، چاپی یه كه می 
التوحيد  العليا:  القيم  )منظومة  ناونیشانی:  له ژێر 
ویالیه ته   له    2013 ساڵی  والعهمران(  والتزكية 
گه یشتووه .  چاپ  به   ئه مریكا  یه كگرتووه كانی 
پێشه كی  له   جیا  و  الپه ڕه یه    183 په رتووكه   ئه م 
پێكهاتووه .  سه ره كی  به شی  سێ  له   پاشه كی  و 
له   گشتی  به شێوه یه كی  په رتووكه كه   ناوه ڕۆكی 
ده خولێته وه ،  سه ره كی  ته وه ری  چوار  ده وری 
یه كخواناسی،  بااڵكان،  به ها  ئه وانیش: ڕشته به ندی 
ڕه ئوف  ڕێدار  )له الیه ن  ئاوه دانكاری  و  ته زكییه  
ئه حمه ده وه  وه رگێڕدراوه  بۆ سه ر زمانی كوردی و 
سه نته ری زه هاوی به چاپی ده گه یه نێت و پشتیوان 
به خوا به زوویی ده گاته  كتێبخانه كان(. نووسه ر ئه م 
په رتووكه ی پێشكه ش كردووه  به  شێخ ته ها جابر 

پێشكه شه   نووسیویه تی:  وه سفیدا  له   كه   عه لوانی 
به و كه سه ی لێیه وه  فێربووم كه  چۆن ده كرێت زانا 
فێرخوازبێت له  هه موو ده رفه تێكی ڕه خساو تا دوا 

چركه ساته كانی ته مه ن.
له  پێشه كییه كه دا نووسه ر ئاماژه  بۆ ئه وه  ده كات، 
سیسته می  پرسی  وروژاندنی  سه ره تایی  له   كه  
چه ند  خۆیدا  له دیدی  ئه و  ئیسالمی،  مه عریفه ی 
ده وری  له   كه   ڕێنووسكردووه   سه ره كی  خاڵێكی 
ده سوڕێنه وه ،  كۆتاییه كان  پرسیاره   وه اڵمدانه وه ی 
خودا،  به   تایبه ت  پرسیاره كانی  وه اڵمی  ئه مانیش 
سه ره تایی  –واته   كات  ئه و  مرۆڤ.  و  گه ردوون 
بابه ته - نووسه ر قه ناعه تی  پرسی وروژاندنی ئه م 
سیسته می  توخمه كانی  سه رجه م  كه   وابووه ، 
خواره وه   خااڵنه ی  له م  ئیسالمی  مه عریفه ی 

پوختكراونه ته وه :
و،  به دیهێنه ر  و،   تاقانه   به خودای  باوه ڕ   -
ڕه ها  قه ڵه مڕه ویی  و  به دیهێنان  كه   هه ڵسوڕێنه ر  

ته نیا مافی ئه وه .
- باوه ڕبوون كه  خودا به دیهێنه ری بونه وه ره،  
كه   یاسا  و  ڕێسا  كۆمه ڵێك  له سه ر  بنه ما 
هه روه ها  ئاشكراكردنن.  و  تێگه یشتن  شیاوی 
بنه ما  بوژاندنه وه ی  و  زه وی  ئاوه دانكردنه وه ی 
له سه ر ئه م یاسا و ڕێسایانه  به  مرۆڤ سپێردراوه .

ڕێگه ی  له   مرۆڤ  به وه ی  باوه ربوون   -
پاڵفته ی ده روون و ڕێكخستنی سیسته می كۆمه ڵگه،  
هه ڵده ستێت به  جێبه جێكردنی ئه ركی سه رشانی كه  

بریتییه  له  جێنشینایه تی په روه رێن.
كه   ده كات  ئه وه   بۆ  ئاماژه   نووسه ر  دواتر 
دوای ڕێنووسكردنی ئه م خااڵنه  بۆی ده ركه وتووه  
هه بووه   بۆچوونی  هه مان  ته هاش  دكتۆر  كه  
سێ  هه ر  ئه و  ئه گه رچی  پرسانه ،  ئه م  له هه مبه ر 
و  ته زكییه   »یه كخواناسی،  سه ره كییه كه ی  پایه  
ئاوه دانكاری« ی ناو ناوه  به  »منظومة القیم الحاكمة  
هه روه ها  سه روه ره كان«  به ها  ڕشته به ندی   =
به یه كه وه   بااڵیانه   به ها  سێ  ئه م  كه   وابووه   پێی 
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ڕوونكردنه وه ی  بۆ  مه به ستیانه   لێڤه گه ڕی  بونه ته  
پێودانگی  ڕشته به ندی  و  به دیهێنان  ئامانجی 
و  سه ره كی  به ها  سه رجه م  لێیه وه   كه   به هاكان، 
ئه م  كاته ی  ئه و  ده گرن.  سه رچاوه   الوه كیه كانه وه  
به   و  ده كه ین  هه ژمار  ڕشته به ند  به   توخمه   سێ 
جه خت  ئه وه   ده یانناسێنین،  یه كتر  ته واوكاری 
په یوه ندییه كی  كه   ده كه ینه وه   ڕاستییه   ئه و  له سه ر 
له   هه یه .  بوونی  له نێوانیاندا  توندوتۆڵ  و  تۆكمه  
یه كتاپه رستی  و  یه كخواناسی  ئیسالمیدا  هزری 
چڵه پۆپه  و به ردی بناغه ی هه موو كارێكه ، هه روه ك 
و  ژیارستانی  بناغه ی  به ردی  یه كه م  له   بریتییه  
ته واو  نرخی  پێدانی  و  زه وی  ئاوه دانكردنه وه ی 
هه ركات  تایبه تمه ندیییه كانی.  و  ڕێز  و  مرۆڤ  به  
ته نیا باس له  یه كتاپه رستییه كی ڕووت كرا، دوور 
ڕه فتار  له سه ر  ڕه نگدانه وه ی  و  ده روونسازی  له  
و  كۆمه ڵگه   بونیادنانی  له   مرۆڤ  ئاكاره كانی  و 
جێنشینایه تی  به جێهێنانی  و  ژیاریی  بوژانه وه ی 
سه ر زه وی، ته نیا بریتی ده بێت له  پاڵفته یه كی وشك 
و  ژیان  له   پاشه كشه   و  نه رێنی  خۆپارێزییه كی  و 
سستبوون له  ئاوه دانكردنه وه ی زه وی، كه  هه رگیز 

په روه رێن به  كارێكی له م چه شنه  ڕازی نییه .
كاتێك باس له  ڕشته به ند ده كه ین ئه وه  جه خت 
له سه ر كۆمه ڵێك تایبه تمه ندی ده كه ینه وه  كه  له كاتی 
و  یه كانگیری  و  به یه كبه ستنه وه   و   هه ماهه نگی 
ته واوكاری نێوانیان سیسته م و لێڤه گه ڕێكی تۆكمه  
كامڵ ده بێت. ئه گه ر یه كخواناسی توخمی سه ره كی 
بیروباوه ڕ  له   تایبه ت  بێت،  گشتییه   ئه م سیسته مه  
ده بێته   ده روونسازییش  تر،  مه عریفی  لقه كانی  و 
ڕه نگدانه وه ی كرداری مرۆڤ و لێكه وته  ده روونی 
له   بریتییه   ئاوه دانكاریش  هه روه ها  عه قڵیه كانی.  و 
وێنه  گشتییه كه ی سیسته می كۆمه اڵیه تی و لێكه وته  
له م  ده توانیین  به مه ش  سیاسییه كانی،  و  ئابووری 
مرۆیی  ژیانی  الیه نه كانی  سه رجه م  ڕشته به نده دا 
هه موو  سه ره ڕایی  كۆبكه ینه وه ،  چاالكیه كانی  و 
ئه مانه ش پێویسته  یه كخواناسی وه ك تاكه  بنه مای 

ده ستپێكی  له   بریتییه   كه   هه ژماربكه ین،  سه ره كی 
هه روه ها  هزرێك،  و  هه نگاو  و  كار  هه موو 
كرداری  چاالكیه كی  هه موو  سه رچاوه ی سه ره كی 

و گوفتاری.
و  خواپه رستی  و  بیروباوه ڕ  ئیسالم 
سه ره كییه   كۆڵه گه ی  یه كخواناسیش  سیسته مه . 
له  بیروباوه ری ئیسالمی. بونیادی ئیسالم له سه ر 
شایه تومانه ،  یه كه میان  پێكهاتووه ،  پایه   پێنج 
نوێنه رایه تی  شایه تومان  كه   بیروباوه ر  بۆیه  
له سه ر  تری  پایه كانی  كه   بااڵیه   به های  ده كات 
به هێز  به و  تر  پایه كانی  ته واوی  و  بونیادنراون 
ته نیا  تر  پایه كانی  ئاشكرایه   ده بن.  ڕاوه ستاو  و 
پاڵفته كردنی  و  ده روونسازیی  بۆ  ئامرازێكن 
كه   بااڵبوون  و  خۆخاوێنكردنه وه   و  ده روون 
مرۆڤایه تی له سه ر هه ردوو ئاستی تاك و گشتی 
ئامرازی  نوێژ  نموونه :  بۆ  پێیه تی.  پێویستی 
خراپه ،  له   كردنه   ڕێگری  و  چاكه   به   فه رمان 
و  كۆمه ڵ  خاوێنكردنه وه ی  ئامرازی  زه كاتدان 
به رزبونه وه یه   ئامرازی  ڕۆژوو  پاڵفته كردنیه تی، 
له  پێپیله كه كانی خۆپارێزی، حه ج بۆ ده سته به ری 
كۆتاییدا  له   ماددییه ،  و  مه عنه وی  سوودی 
به جێگه یاندنی  له   كۆتا  و  یه كه م  سوودمه ندی 
مرۆڤه ،  خودی  خواپه رستیانه   و  درووشم  ئه م 
به م  پێویستیه كی  هیچ  په روه رێن  به پێچه وانه وه  

شتانه  نییه .
ئه م سێ به ها بااڵیه  جیا له وه ی مرۆڤ تا دوا 
زۆر  ئامرازێكی  ده كه ن،  بااڵ  بوون  كامڵ  پله ی 
و  ده روونی  هێمنی  هێنانه كایه یی  بۆ  كاراشن 
كۆمه اڵیه تی كه  ڕه نگدانه وه ی ئاشكرای له سه ر تاك 
مه عنه وی  هێزێكی  له وه ی  جیا  ده بێت،  كۆمه ڵ  و 
له بن نه هاتوون كه  هه ر گه ل و ئومه تێك پێیانه وه  
و  هزری  هێرشی  به ره نگاری  توانای  بێت  پابه ند 
ماددی و مه عنه ویان ده بێت و له به رده م شااڵوه كان 

خۆگرتوو و خۆڕاگر ده بن. 
له  كۆتایی پێشه كییه كه دا، نووسه ر ئاوڕێكی تر 
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له  به رهه می هزری ته ها جابر عه لوانی ده داته وه  
ئه و  الی  خاڵییه   سێ  ڕشته به نده   ئه م  ده ڵێت:  و 
به ر  مه به ستیانه   ڕشته به ندێكی  له   بووه   بریتیی 
عه لوانی  بێت.  به هایی  ڕشته به ندێكی  له وه ی 
سه روه ر  ڕشته به نده   ئه م  كه   وابوو  بۆچوونی 
فیقهی  په یوه سته كانی  بابه ته   سه رجه م  بۆ  بووه  
به بێ  چونكه   ئیسالمی،  هزری  و  ئیسالمی 
نه   و  ده بێت  ئیسالمی  فیقهی  نه   خاڵه   سێ  ئه م 
شه رعییه   عه قڵه   به   عه لوانی  هه روه ها  هزریش. 
كردبووه   ڕشته به نده ی  ئه م  ڕه خنه ییه كه یه وه  
ده روازه یه كی میتۆدی سه ره كی كه  له  ڕێگه یه وه  
ده دا،  ئیسالمی  كه له پوری  پاڵفته كردنی  هه وڵی 
كه له پوری  له   خاوێنكردنه وه ی  بۆ  تایبه ت 
هه روه ك  تر،  گه النی  و  ئایین  تێخزێنراوی 
مه به ستگه رایی  ده روازه یه كی  بیانكاته   ده یویست 
بابه ته   و  نه قڵییه كان  زانسته   به   پێداچونه وه   بۆ 
په یوه ندیداره كانی وه ك مێژوو و جوگرافیا، به ر 
به هاگه رایی  ده روازه یه كی  به   بیانكات  له وه ی 
به سه ر  حوكمدان  و  هه ڵسه نگاندن  له   ئیسالمی 

زانسته  هاوچه رخه كان و پێوه ره كانی.
دواتر ئاماژه  بۆ ئه وه  ده كات كه  ئه م په رتووكه  
سه ره كیه كه ی  پایه   سێ  هه ر  شیكاری  زیاتر 
هه قیقه تدا  له   ئه گه رچی  ده كات،  ڕشته به نده كه  
نووسینه كانی  له سه ر  په راوێزێكن  چه ند  ته نیا 
به هۆی  ئه میش  پرسه دا،  ئه م  له هه مبه ر  عه لوانی 
په رتووكه كانی  له   زۆرێك  له   عه لوانی  ئه وه ی 
و  كردووه   تێدا  كورتبڕی  به اڵم  كردوون  باسی 
به شێوه یه ك شیكاری ته واوی نه كردوون كه  ببێته  
تێركردنی  و  پرسیاره كان  گشت  وه اڵمده ره وه ی 

ده روونه  تینووه كانی پرسه كه . 
وه ك  په رتووكه   ئه م  نووسه ر  هه روه ها 
په رتووكێكی  بۆ  هه ژمارده كات  درێژ  پێشه كیه كی 
تری لێڤه گه ر )مرجع( كه  له ژێر ئاماده كردندا بووه  
به ناونیشانی: »رشته به ندی به هاكان له  ڕوانگه یه كی 
ئیسالمییه وه  = منظومة  القیم في الرؤیة  اإلسالمیة«.

باسی یه كه م: یه كخواناسی: 
بنچینه ی یه كه م له  ڕشته به ندی به هابااڵكان

له م باسه دا تیشك خراوه ته  سه ر  ڕشته به ندی 
به هابااڵكان له  دیدی دكتۆر ته ها جابر عه لوانی، كه  
پایه یی سه ره كی  به سه ر سێ  ئه و ڕشته به نده كه ی 
و  ده روونسازی  یه كخواناسی،  دابه شكردووه ، 
ئاوه دانكاری. عه لوانی پێی وایه  ئایینی په روه رێن هیچ 
مانایه كی تیانامێنێت به بێ یه كتاپه رستی په روه رێنی 
و  به دیهێنراو  ده روونی  پاڵفته ی  و  به دیهێنه ر 
و  زه وی  ئاوه دانكردنه وه ی  و  نۆژه نكردنه وه  
بونیاتنانی ژیارستانی. مرۆڤی به دیهێنراو دوێندراوه  
به  سروشی خودایی دابه زێنراو كه  پێویست ده كات 
دواتر  بیپه رستێت،  و  پێبهێنێت  باوه ڕی  مرۆڤ 
سه رجه م توانا زانستی و كرده ییه كانی بخاته گه ڕ له  
پێناو ئاوه دانكردنه وه ی زه وی و په ره دان به  ژیانی 
ده روونسازیی  بااڵی  مه به ستی  به مه ش  مرۆیی، 
به   په ره دان  پاككردنه وه  و  له   بریتییه   به دیدێت كه  
په یوه ندییه كانی  ده روون و سه روه ت و سه رجه م 
به   كه   ڕشته به نده   ئه م  پایه كانی  ده كرێت  مرۆڤ. 
به   و  ده سپێده كات  یه كتاپه رستی  و  یه كخوناسی 
ده روونسازیی و پاڵفته ی ده روون گوزه رده كات و 
به  ئاوه دانكردنه وه  و بونیاتنان كامڵ ده بێت، بكرێ 
ئه و  چونكه   تر،  به هاكانی  گشت  سه رچاوه ی  به  
خواپه رستی  و  یه كتاپه رستی  به   بڕوای  مرۆڤه ی 
له   قورئان  ڕێنماییه كانی  به   ده بێت  پابه ند  هه یه ، 
بونیاتنانی  )التقوی(،  پارێزكاری  به   خۆڕازاندنه وه  
و  برایه تی  دادپه روه ری،  له   پڕ  كۆمه ڵگه یه كی 
بنچینه ی مرۆڤ بوون، به جێهێنانی  له سه ر  ته بایی 
زه وی،  له سه ر  په روه رێن  جێنشینایه تی  سپارده ی 
به گه ڕخستنی تواناكانی له  بوژاندنه وه ی گه ردوون 

و بونیاتنانی ژیارستانی.
هه ر  ئیسالمدا،  له   ڕمه   سه ری  یه كخواناسی 
هه ڵده سه نگێندرێت  مرۆڤ  كۆششی  به ویشه وه  
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هه ر  دیاریده كرێت.  بۆ  دوارۆژی  پاداشتی  و 
و  په یامهێن  گشت  په یامی  و  ئایین  بنچینه ی  بۆیه  
فروستاده كانی خودا بووه ، له پێناویشیدا شایه تومان 
ناو ئیسالم  به  ده روازه ی سه ره كی چوونه   كراوه  
ئیسالم  تری  پایه كانی  هه ڵقواڵنی  سه رچاوه ی  و 
لێكه وته كانی  –إحسان-.  چاكه كاری  و  باوه ڕ  و 
خواسته كانی  و  پێدویستی  یه كخواناسی سه رجه م 
بۆ  به دیدێنێت،  چاكه كاری  و  باوه ڕ  و  ئیسالم 
)العقل(،  ئاوه ز  نێوان  له   هه ماهه نگی  دروستكردنی 
دڵ و ئه ندامانی تری جه سته ، كه  سه ره نجامه كه ی له  
داشۆرینی ئاوه ز و دڵ و ئه ندامانی جه سته  ده بێت 
له  گومان و هاوبه شگه رایی و بیروباوه ڕی چه وت, 
ده گات.  ڕاست  و  دروست  ئاكاری  به   كۆتاییدا  له  
یه كخواناسی  پرسی  زیاتر  باسه كه دا  درێژه ی  له  
بۆ  شیكاری  و  شیكراوه ته وه   به ها  بااڵترین  وه ك 
فه رمووده ی صه حیح  و  پیرۆز  قورئانی  ده قه كانی 
بونیاتگه رانه ی  ڕۆڵی  بۆ  ئاماژه   دواتر  كراوه ، 
و  مسوڵمانان  مێژووی  له   ده كات  یه كخواناسی 
لێكه وته  و كاریگه رییه كانی له  ده روونی مرۆڤه كان 
و ژیانی كۆمه اڵیه تی و زه مینه ی كرداری مرۆیی به  

هه ردوو ڕه هه ندی مادی و مه عنه وییه وه .
پرسی  بۆ  ئاماژه   به شه   ئه م  درێژه ی  له  
ئاییناسه كان  ئه گه رچی  ده كات،  ئایین  ڕه سه نێتی 
سه ره تاییه كانی  كۆمه ڵگه   كه   وایه   بۆچوونیان 
و  ناساندووه   خودا  وه ك  شتێكیان  چه ند  مرۆڤ 
دواتر هه وڵی ده ستبژێریان داوه  له  پێناو گه یشتن 
و  یه كخواناسی  سه ره نجام  ڕاسته قینه ،  به خودای 
یه كتاپه رستی له  دایك بووه . به اڵم تێڕوانینێكی له م 
نا  قورئانه وه   مه رجه عیه تی  ڕوانگه ی  له   چه شنه  
دروسته ، چونكه  ڕه سه نێتی ئایین له  ژیانی مرۆیی 
یه كه م  دروستبوونی  ساته وه ختی  بۆ  ده گه ڕێته وه  
مرۆڤ كه  باوكه  ئاده مه ، دواتر به  تێپه ڕبوونی كات 
دواتر  و  بووه   په یدا  هاوبه شپه رستی  سه رده م  و 

پاڵفته كردنی  و  ڕاستكردنه وه   پێناو  له   په یامهێنان 
بۆ  كراون،  ڕه وانه   كراوه كان  ده ستكاری  ئایینه  
ئه وه ی یه كخواناسی و یه كتاپه رستی وه ك كرۆك و 
جه وهه ر به  پاكی و بێ خڵت بمێنێته وه . هه ر ئه مه ش 
واده خوازێت كه  ڕه چه ڵه كی هه موو ئایینه كان یه ك 
گشت  هاوبه شی  كۆلكه ی  یه كتاپه رستی  و  بێت 
ئایینی  تێگه یشتنه   به م  بێت،  ئاسمانییه كان  ئایینه  
سه رجه م  له وه ی  بریتییه   كه   یه كه،   ته نیا  ڕاست 
كردووه .  بۆ  بانگه وازیان  و  بانگه شه   په یامهێنان 
ئه مه ش سه رده كێشێت بۆ پرسی شیكاری هه قیقه ت، 
ئایینی  چۆن  به وه ی  ده گات  سه ره نجامه كه ی  كه  
یه ك  ته نیا  هه قیقه تیش  یه كه ،  ته نیا  یه كخواناسی 
هه بێت،  بوونیان  خودا  دوو  ناكرێت  چۆن  ده بێت، 
زیاتر،  یان  دوو  به   بكرێ  هه قیقه ت  ناشكرێت 
نێوان  هاوئاهه نگی  له   هه قیقه تیش  تاكییه ته ی  ئه م 
پێدراوه كانی سروشی خودا و وجودی مادییانه ی 
جیاوازییه ك  هیچ  به شێوه یه ك  به دیدێت،  شته كان 
له نێوان وه سف و شیكارییه كانی سروش بۆ ته نه  
كه   هه یه ،  مادیانه یان  وجودی  كه   نییه   مادییه كان 
تێكگیران  نه بوونی  بۆ  سه رده كێشێت  كۆتاییدا  له  
نه بوونی  هه روه ها  واقیع،  و  سروش  نێوان  له  
تێكگیران له نێوان عه قڵ و نه قڵ. چه ند سه رنجێكیش 
له  سه ر ڕۆڵ و كاریگه ری یه كخواناسی له  ژیانی 
خێزانی، كۆمه اڵیه تی، سیاسی، ئابووری، كرداری و 
هونه ری ڕێنووس ده كات، هه ڵبه ت له  سۆنگه یه كی 

قورئانییه وه .
پرسی  نێوان  جیاوازی  له   باس  ئینجا 
ده كات،  یه كتاپه رستی  زانستی  و  یه كخواناسی 
به شێوه یه ك یه كه میان، واته  پرسی یه كخواناسی، 
بریتییه  له  باوه ڕ به تاقانه ی خودا و كاركردن به  
كرۆكی  له   بریتییه   كه   یه كخواناسی  ناوه ڕۆكی 
ته واو  كه   ئیحسان،  ئیمان،  ئیسالم،  واتاكانی 
–الفطرة  مرۆڤ  سروشتی  گه ڵ  له   هه ماهه نگه  



141 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )17(
حوزەیرانى 2018

پرسه ش  ئه م  تایبه تمه ندییه كانی  كه   البشریة - 
بریتین له  ڕوونی و ساده یی، واته  زۆر ڕوون و 
بێ گرێوگاڵه،  هه روه ها زۆر ساده یه  بۆ تێگه یشتن. 
یه كتاپه رستیی،  زانستی  واته   دووه م،  ئه گه رچی 
بریتییه  له  زانستی ئیمان، یان زانستی كه الم، یان 
بریتییه   كه   گه وره ،  فیقهی  یان  ئایین،  بنه ماكانی 
په یوه ست  بابه ته كانی  دیاریكراو  زانستێكی  له  
كه   ده خوێنرێن،  تێدا  به وردی  بیروباوه ڕ  به  
و  خۆییه   به   تایبه ت  ڕێگای  و  میتۆد  خاوه نی 
ئه م  درێژه ی  له   هه ر  تێگه یشتن.  له   نییه   سانا 
پرسه  كورته یه ك سه باره ت به  چه ند په رتوكێكی 
وه ك«  ده كات،  ڕێنووس  یه كتاپه رستی  زانستی 
كتاب التوحید«ی )ماتریدی(، »المطالب العالیة«ی 
)فخر الدین الرازی(، »رسالة التوحید«ی )محمد 
)محمد  التوحید«ی  »رسالة  عبدالوهاب(،  بن 
)اإلیمان  البنا(،  )حسن  العقائد(ی  )رسالة   عبده(، 
النجار(،  المجید  )عبد  الحیاة«ی  فی  وأثره  بالله 
والحیاة«ی   الفكر  فی  وتضمیناته  »التوحید 
)إسماعیل الفاروقی(، هه ریه كێكیش له م په رتووكانه  
ئاماژه یان  تایبه تمه ندی خۆیان هه یه  و به كورتی 
بۆ ده كات، به اڵم زۆرترین شیكاری و سه رنجی 
له سه ر دواهه میان ڕێنووس كردووه ، كه  بریتییه  
له  په رتووكه كه ی دامه زرێنه ر و یه كه م سه رۆكی 
شه هید  ئیسالمی  فیكریی  جیهانی  په یمانگای 
دووپرسی  له سه ر  فاروقی.  ڕاجی  ئیسماعیل 
په رتووكه كه ی  له   فاروقی  كه   ده وه ستێت  گرنگ 
نێوان  په یوه ندی  پرسی  یه كه م  باسیكردوون، 
عه قڵ و نه قڵ له  كه له پووری ئیسالمی و پرسی 
جۆراوجۆره كانی  بواره   له   یه كتاپه رستی  ڕۆڵی 

ژیان. 
و  عه قڵ  نێوان  په یوه ندی  پرسی  به   سه باره ت 
نه قڵ، فاروقی پێی وایه  سێ قوتابخانه ی سه ره كی 
سه ره كی  به شێوه یه كی  كه   هه بوون  ئه و  پێش 

ئه ویش  كردووه ،  پرسه یان  ئه و  شه نوكه وی 
قوتابخانه ی چواره می زیاد كردووه ، به مشێوه یه ی 

خواره وه :
كه   ڕوشد،  ئیبن  و  ڕازی  یه كه م:  قوتابخانه ی 
پێیان وابووه  ده گونجێت عه قڵ و نه قڵ تێكبگیرێن، 
و  لێڤه گه ر  ده بێته   له م شێوه یه  عه قڵ  له  حاڵه تێكی 

حوكمی عه قڵ پێش نه قڵ ده خرێت.
وابووه   پێی  غه زالی،  دووه م:  قوتابخانه ی 
ده كرێت عه قڵ و نه قڵ تێكبگیرێن، له  حاڵه تێكی له م 
شێوه یه  نه قڵ ده بێته  لێڤه گه ڕ و پێش حوكمی عه قڵ 

ده خرێت.
وابووه   پێی  ته یمییه ،  ئیبن  سێیه م:  قوتابخانه ی 
تێكگیران له  نێوان عه قڵ و نه قڵ ڕوونادات، به ڵكو 
ئه گه ر له  ڕوكه ش شتێكی له م چه شنه  ڕوویدا ئه وه  
پێویسته  پێداچونه وه  بۆ تێگه یشتن و حوكمی عه قڵ 

سه باره ت به  نه قڵ بكرێت.
كه   وابووه   پێی  فاروقی،  چواره م:  قوتابخانه ی 
به اڵم  نه قڵ  و  عه قڵ  له نێوان  ڕووده دات  تێكگیران 
له پێناو  به ڵكو ڕووكه شییه ،  نییه   تێكگیرانی كۆتایی 
بۆ  پێداچونه وه   پێویسته   تێكگیرانه كه ،  نه هێشتنی 
تێگه یشتن له  نه قڵ بكرێت، یان پێداچونه وه  به  ئه نجامه  
عه قڵییه كان، یان پێداچونه وه  به  هه ردووكیان، واته  
تێگه یشتن له  ده ق و ده ره نجامه  عه قڵییه كان له  پێناو 
نه هێشتنی تێكگیرانه كه . هه روه ك ئه و پێی وایه  هیچ 
نیین،  پیرۆزتر  تریان  ئه وی  له   نه قڵ  له  عه قڵ  كام 
ناكرێت  به ڵكو هه ردووكیان ته واوكاری یه كترن و 

هیچ كامێكیان په راوێزبخرێن.
پاشان تیشك ده خاته  سه ر بابه تی یه كخواناسی 
تر  به هاكانی  سه رجه م  بۆ  سه رچاوه بوونی  و 
چه ند  له   ئه ویش  مرۆڤ،  ژیانی  ڕشته به ندی  له  
خاڵه   به   ئاماژه   ته نیا  كه   ڕوونده كاته وه ،  خاڵێك 

سه ره كییه كان ده ده ین: 
له سه ر  یه كخواناسی  ڕه نگدانه وه ی  یه كه م: 
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له م  ئوممه ت.  و  خێزان  كۆمه اڵیه تی:  سیسته می 
بڕگه یه  ئاماژه  بۆ یه كبوونی لێڤه گه ڕی هه قیقه ت و 
به رهه مهێنانی  سه رده كێشێت  كه   ده كات  به هاكان 
مرۆیی  كۆمه ڵگه ی  یه كبوونی  هه روه ها  ئاشتی، 
فراوان  و  ده ستیپێكردووه   خێزانێكه وه   تاقه   له   كه  
هه وڵی  یه كخواناسی  ناوه ڕۆكی  درێژبۆته وه .  و 
تیایدا  ده دات،  جیهانی  كۆمه ڵگه ییه كی  هاتنه كایه یی 
و  نێر  و  ڕێكخرابن  ژیان  بواره كانی  سه رجه م 
دیاریكراو و  مافیان  ئه رك و  مێ ڕێزلێگیراوبن و 

پارێزراوبێت.
له سه ر  یه كخواناسی  ڕه نگدانه وه ی  دووه م: 
یه كبوونی سیسته می سیاسی  سیسته می سیاسی: 
كه   جیهان،  بۆ  هاوبه شه   ڕوانگه یی  ڕه نگادنه وه ی 
و  سیسته م  له   ئوممه تی  یه ك  بۆ  سه رده كێشێیت 
تێڕوانینی بۆ گه ردوون و مامه ڵه كردن له  گه ڵ واقیع 
كه   ژیار،  و  داهێنان  بۆ  مرۆڤ  ئاراسته كردنی  و 
تیایدا ڕێز، ئازادی، هه لی هاریكاری و ته واوكاری 

به دیدێن.
له سه ر  یه كخواناسی  ڕه نگدانه وه ی  سێیه م: 
سیسته می ئابووری: ڕه نگدانه وه  له سه ر ئابووری، 
ئه خالقیاتی كار و به رهه م و به كاربردن، په یوه ندی 
هاوسه نگ له  نێوان مادده  و ڕۆح، چونكه  نه بوونی 
ئه م هاوسه نگییه  ده بێته  السه نگی سیسته می ژیان 
له  شه رعیه تدان  به گشتی، سیسته مێك كه  دوربێت 

به  قۆرخكاری و هه لقۆستنه وه  و گه ماڕۆدان.
سه ر  له   یه كخواناسی  ڕه نگدانه وه ی  چواره م: 
سه رچاوه كانی  مه عریفی:  سیسته می  بواره كانی 
مه عریفه ، ئامرازه كانی ده ستخستنی ئه م مه عریفه یه  
له ڕێگه ی میتۆدی ته واوكاری مه عریفی و زانستییه وه ، 
هه قیقه ته كانی باوه ڕ هه قیقه تی عه قاڵنین كه  له سه ر 
بورهان  و  به ڵگه هێنانه وه   و  به ڵگه   و  ڕۆشنبوون 
دامه زراون، سه ره نجام سه رجه م زانسته كان بریتین 
به رێوه بردنی گه ردوونی  بۆ  تێگه یشتنی مرۆڤ  له  

سروشتی و كۆمه اڵیه تی.
له سه ر  یه كخواناسی  ڕه نگدانه وه ی  پێنجه م: 
سیسته می جوانی و جوانناسی: یه كخواناسی تیایدا 
دوور  به   په روه رێن  زاتی  له   مرۆییه كان  لێكه وته  
ده زانێت، به مه ش یه كخواناسی ڕه ها به رهه م دێت. 
بااڵترین هۆشیاری جوان و جوانناسی بریتییه  له  

ناسینی په روه رێنێكی بێ هاوتا و بێ جه سته .
سه ره كی  ده روازه یه كی  باسه   ئه م  به مشێوه یه  
بااڵترین  به   یه كخواناسی  هه ژماركردنی  بۆ  بوو 
كه   ئیسالمییه وه ،  دیدگای  له   سه ره كی  به های 
به هۆی كاراكردنییه وه  میتۆدێكی تۆكمه ی هزری و 

توێژینه وه  و ئاكاری به رهه م دێت.

باسی دووه م: 
ده روونسازیی له  ڕشته به ندی به ها بااڵكان.

پرسی  گرنگی  سه ر  ده خاته   تیشك  باسه   له م 
پرسی  له سه ر  قسه كردن  )التزكیة (.  ده روونسازیی 
ده روونسازیی بریتییه  له  قسه كردن له  سه ر یه كێك 
ئامانج  كه   قورئان  چه مكه كانی  سه ره كیترین  له  
دیدگایه كی  پێشكه شكردنی  هه وڵی  له   بریتییه   لێی 
مه عریفی بۆ ئه م چه مكه  له  ژێر ڕۆشنایی قورئانی 

پیرۆز.
و  قورئانی  چه مكێكی  ده روونسازیی 
زاراوه یه كی سه ره كییه ، كه  پێگه یه كی گرنگی هه یه  
له  ڕشته به ندی به هاكانی قورئان. كرۆكی پرسه كه  
په یوه سته  به  مرۆڤی جێنشین، كه  دواجار بریتییه  
له  پرسی چاكسازی له  واقیعی مرۆیی، چاكسازی 
له  تاك و كۆمه ڵ و ئومه ت، به  هه ردوو پێكهاته ی 
ئامانجی  ده روونسازیی  هه روه ك  ڕۆح.  و  مادده  
ئامرازه كه یه تی،  و  زه وی  ئاوه دانكردنه وه ی 
چوارچێوه ی  له   ته نیا  نیه   شتێك  ده روونسازیی 
تاك  چاكسازی  به   تایبه ت  بیرۆكه ی  و  هزر 
بونیاتی  له   كارایه   به شدارێكی  به ڵكو  بێت،  قه تیس 
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مرۆیی.  په ره پێدانی  و  كۆمه ڵگه   كۆمه اڵیه تی 
چه مكی  ناوه ڕۆكی  له سه ر  چوارچێوه یه دا  له م 
ده روونسازیی ده وه ستێت له  ڕوانگه ی قورئانه وه ، 
به و سیفه ته ی كه  ده روونسازیی یه كێكه  له  بااڵترین 
ئه و توخمانه ی سروشی له  پێناو دابه زیووه ، ئینجا 
له روانگه ی  ته زكییه   پێگه ی  سه ر  ده خاته   تیشك 
قوتابخانه كانی زوهد و ته صه وف و جیهاد، هاوڕێ 
له گه ڵ ئامرازه كانی ده روونسازیی و به ربه سته كانی 

به رده م پرۆسه ی ده روونسازی.
ده روونسازی  قورئان  ڕوانگه ی  له   به گشتی 
ده روونسازی  ده بێت،  دابه ش  به ش  دوو  به سه ر 
خراپ و ده روونسازی باش. یه كه میان وه ك مه دح و 
سه نای خود یان كه سانی به رامبه ر, دووه میان به سه ر 
ده روونسازیی  وه ك:  ده بێت،  دابه ش  لقێك  چه ند 
و  كار  گیراكردنی  ڕێگه ی  له   مرۆڤه كان  بۆ  خودا 
ئومه ت  ده روونسازیی  هه روه ها  كرده وه كانیان. 
په یامی  گه یاندنی  ڕێگه ی  له   په یامهێن  له الیه ن 
خودایی و جێبه جێكردنی ئه حكامه كانی شه ریعه ت و 
ڕێكخستنی كاروباره كانی ئوممه ت. ده روونسازیی 
ده روون له  ڕێگه ی باوه ڕ و كرده وه ی چاكه ، له  پاڵ 
ده روونسازیی سه روه ت و سامان له  ڕێگه ی دانی 

زه كات و سه رفتره  و خێر و خێرات و به خشین. 
ده كرێت  كه   ده كات  بوارانه   له و  باس  دواتر 
ئه مانیش  ئه نجامبدرێت،  تێدا  ده روونسازییان 
مرۆڤ،  ده روونی  ده روونسازیی  له   بریتیین 
ته زكییه ی  له گه ڵ  سه روه ت،  و  ماڵ  ته زكییه ی 
بواره   سێ  له م  یه كێكیش  هه ر  ئومه ت.  و  كۆمه ڵ 
پایان  به   ڕه گه زێكه وه   و  توخم  چه ند  ڕێگه ی  له  
ده گه ن. ده روونسازیی خودی مرۆڤ به  ته زكیه ی 
ماڵ  ته زكییه ی  هه روه ها  عه قڵ،  و  دڵ  و  جه سته  
و سه روه ت له  ڕێگه ی ئامرازه كانی به ده ستهێنانی 
وه ك خۆ دورگرتن له  حه رام، هه روه ها له  ڕێگه ی 
ده روونسازیی  هه روه ك  زه كاته وه .  و  به خشیین 

دانایی،  و  زانست  ڕێگه ی  له   ئومه تیش  و  كۆمه ڵ 
ئه نجام  ڕه وشت  و  باوه ڕ  سیسته م،  و  شه ریعه ت 
ده درێت. ئامرازه كانی ده روونسازییش زۆرن، به اڵم 
نووسه ر ته نیا ئاماژه ی بۆ سێ ئامرازی سه ره كی 
یادی  و  زیكر  پیرۆز،  قورئانی  ئه مانیش  كردوون، 

خوا و بیركردنه وه ، له گه ڵ هاورێیه تی پیاوچاكان.
سه ره نجامی به رهه می تاك و كۆمه ڵ و ئوممه تێك 
یه كخواناسی  تایبه تمه ندییه كانی  هه ڵگری  كه  
سه ره كییه كانی  توخمه   بێت،  ده روونسازی  و 
بوژاندنه وه  و ئاوه دانكردنه وه ی زه ویان تێدا ڕواوه ، 
و  پێشكه وتن  شێوه كانی  سه رجه م  به پێچه وانه وه  
و  بونیاتنان  و  ته كنۆلۆژی  و  زانستی  په ره پێدانی 
فراوانخوازی له  به رهه م و به كارهێنان له  بواره كانی 
هه روه ها  كشتوكاڵ،  و  بازرگانی  و  پیشه سازی 
هونه ری  و  كارگێری  سیسته می  له   پێشكه وتن 
ڕه نگدانه وه ی  ئه گه ر  نابێت  به هایه كی  و  نرخ  هیچ 
نه بێت،  له سه ر  ده روونسازی  كرداری  و  ئاكاری 
گه ردوون  به دیهێنانی  بااڵكانی  مه به سته   چونكه  
وه ك  جێبه جێنابن،  مرۆیی  كۆمه ڵگه ی  بونیادی  و 
هه روه ك  ته واوكاری،  و  هۆگربوون  و  ئاشنایه تی 
نێوان  ئاشتی  و  دڵگیری  و  ئارامی  به رقراربوونی 
له   ئه گه رچی  نایه ن.  به ده ست  مرۆڤه كانیش 
سیسته مێكی  و  ده روونسازی  دیهاتنی  به   حاڵه تی 
ته واوكاری، ته واوكاری له  نێوان جه سته  و عه قڵ و 
ڕۆح، هه روه ها ته واوكاری له نێوان تاك و كۆمه ڵگه  
به رهه م  كرده وه   و  زانست  له نێوان  ته واوكاری  و 

دێت. 
قه یرانه   ناتوانێت  مرۆڤایه تی  كۆمه ڵگه ی 
سیاسی،  ئابووری،  بواره كانی  جۆراوجۆره كانی 
گرێ  بێهیوایی،  دڵه ڕاوكێ،  كۆمه اڵیه تی،  مرۆیی، 
به   مه گه ر  تێپه رێنێت  ده روونییه كان  و  عه قڵی 
كاراكردنی ده روونسازیی له و بوارانه  و بواره كانی 
بریتییه   ده روونسازیی  چونكه   نه بێت،  ژیان  تری 
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ئاكاره   له  كۆبونه وه ی گشت جوانی و ڕه وشت و 
كارای  بونه وه رێكی  وه ك  مرۆڤ  كه   جوانه كان 
پێیه ش  به م  پێبرازێنێته وه ،  خۆی  گه ردوون 
سه رچاوه   له   یه كێك  ده بێته   ده روونسازیی 
لێوه  هه ڵده قوڵێن  تری  به هاكانی  كه   سه ره كییه كان 
كه  كاریگه ری ڕاسته وخۆیان هه یه  له سه ر ئاكاری 
سه رۆك و جه ماوه ر، هه ژار و ده وڵه مه ند، زانا و 
له نێوان تاك و كۆمه ڵ و گه الن. كه واته   فێرخواز، 
تاكه وه   له   واقیعدا  له   چاكسازی  هه نگاوی  یه كه م 
له  ڕێگه ی ده روونسازی و  ئه میش  ده ستپێده كات، 

ته زكیه ی دڵ و ویژدان و كردار و ئاكار.

به شی سێیه م: 
ئاوه دانكاری له  ڕشته به ندی به ها بااڵكان

سه ر  ده خاته   تیشك  نووسه ر  باسه دا  له م 
به هایه كی تر له  به ها بااڵكان، كه  بریتییه  له  به های 
)العمران(  ئاوه دانكاریی  له   مه به ستیش  )العمران(. 
بریتییه  له  فیقهی كاركردن و په یوه ندیی به  ژیانی 
له   ئاشكرایه  ڕووی دواندنی خودا  مرۆڤایه تییه وه ، 
قورئان و په یامهێن )درودی خوای له سه ر بێ( له  
فه رمووده كان له  ئاده میزاده ، له  پێناو ئاراسته كردن 
بنه ما  دواجار  كه   كاروباره كانی،  ڕێكخستنی  و 
به رهه می  داهاتووی  ئاراسته یه   ئه و  له سه ر 
بمانه وێت  ئه گه ر  بۆیه   دیاریده كرێت،  هه وڵه كان 
بكه ین  به هایه   له م  بۆچوون  پێناسه   كورترین  به  
كاركردن  فیقهی  له   بریتییه   بڵێین:  ده كرێت  ئه وه  
له  ژیانی دونیادا. به تایبه تتر ژیانی كۆمه اڵیه تی كه  
كاروباره كانی ڕێكخستن و كارگێری و په ره دان به  
كاروباری خه ڵك له  خۆده گرێت، هه موو ئه مانه ش له  
پێناو فه راهه م كردنی دونیایه كی ئاوه دان و ژیانێكی 
ئارام و دوور له  كێشه  و خه پسه . لێكه وته كانی ئه م 
به هایه ش له  الیه نه  ماددیه كانی ژیان له  ڕێگه وبان، 
باڵه خانه كان، كشتوكاڵ و پیشه وه ری ده رده كه ون. 

هه روه ها الیه نه  مه عنه وییه كانی وه ك سه قامگیری، 
ده سه اڵت.  ده ستاوده ستی  دادگه ری،  چه سپاندنی 
ده بێته   ده وڵه مه ند  و  هه ژار  ئامانجی  به مه ش 
به رژه وه ندییه كانی  پاراستنی  له پێناو  شه ونخونی 
ئاستێك  تا  ئارامی،  فه راهه مكردنی  و  خه ڵك 
ده وڵه مه ندان ئاگاداری هه ژاران ده بن و گوزه رانیان 
باشتر ده كه ن، هه ژارانیش به  نزاكانیان هه ماهه نگی 
یه كڕیزی  سه ره ڕای  به مه ش  ده بن،  ده وڵه مه ندان 

هێز و به ره كه تیش زیاد ده بێت.
مسوڵمانان  تێگه یشتنه   به م  ڕۆژگاره ی  ئه و 
و  بێر  و  خێر  گه یشتن،  به هایه   ئه م  فیقهی  له  
ئیسالمی  جیهانی  له سه رتاسه ری  دامه زراوه یی 
گه النی  پێشه نگی  به   بوون  ئاستێك  تا  به رپابوو، 
تر و ڕووگه ی خه ڵكی تر. له و ڕۆژه ی ئه م به هایه  
فه رامۆشكرا، دواكه وتن، بێهێزی، پارچه پارچه بوون 

و ته كه تول ڕووی تێكردون. 
له  درێژه ی شیكارییه كانی ئه م پرسه ، نووسه ر 
فیقهی  بۆ  قورئان  ڕوانگه ی  سه ر  ده خاته   تیشك 
ئاوه دانكاریی، كه  لێوه رگیراوه كان له  هه ر سێ پیتی 
هاتووه ،  قورئان  له   جار  پێنج  و  بیست  ر(  م  )ع 
مانایانه   له م  یه كێك  ده وری  له   هه موویان  كه  
و  نیشته جێبوون  ژیان،  بارودۆخی  ده خولێنه وه : 
ئاوه دانكردنه وه ی  حه وانه وه ،  شوێنی  بونیاتنانی 
چه ند  ئینجا  هزری،  و  ڕۆشنبیری  و  ماددی 
به رامبه ر  له   ده كات.  شیكار  له سه ر  نموونه یه كیان 
)الفساد(،  خراپه كاری  قورئان  )العمران(  وشه ی 
ته ختكردن،  خاپوركردن،  خوێنرشتن،  كوشتن، 

ئاره زوبازی و وێرانكاری به كارهێناون.
ڕشته به ندی  بۆ  ده كات  ئاماژه یه ك  دواتر   
بیرمه ندی  دیدگای  له   ژیارستانییه ت  بونیاتنانی 
جه زائیری )مالیك بن نه بی( كه  بریتییه  له  )مرۆڤ، 
ڕۆحی(  )وزه ی  توخمه   سێ  به م  كات(  خاك، 
دروست ده بێت، ده ره نجامه كه شی بریتی ده بێت له  
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بونیاتنانی شارستانییه ت و ژیارستانییه ت.
ئینجا باس له  پایه كانی ئاوه دانكاری  له  دیدی 
پایه یی  سێ  له سه ر  كه   ده كات،  خه لدون  ئیبن 
مه رجه كانی  میتۆدیبوون،  ده وه ستێت:  سه ره كی 
شیكاری  و  ئاوه دانكردنه وه   به رجه سته كردنی 
بیركردنه وه .  و  نووسین  میتۆدی  بۆ  ڕه خنه یی 
هه ریه كێكیش له م پایانه  چه ند كۆڵه گه ی تری هه یه . 
له  بڕگه كانی كۆتایی په رتووكه كه  تیشك ده خاته  
و  ئاوه دانكاری  وه ك:  تر  خاڵێكی  چه ند  سه ر 
ژیارستانییه ت، ئاوه دانكاری و سیاسه ت و ده وڵه ت.
كه واته : ئاوه دانكاریی له  زمانی قورئان بریتییه  له  
ئاوه دانكردنه وه ی زه وی به  ژیانی مرۆڤ، هه روه ها 
ئاوه دانكردنه وه ی ژیانی مرۆڤ به  خێر و كرده وه ی 
چاك، بااڵبوون و په ره پێدان به  ده ستكه وته  ماددی 
ڕوونكردنه وه ی  ڕێگه ی  له   مه عنه وییه كان،  و 
بریتییه   كه   ئاوه دانكاریی  ناوه ڕۆكی  پێچه وانه ی 
نانه وه ی  له   تێكدان و خاپوركردن و ئاشووب و 
پرسه كه   ناوه ڕۆكی  له   زیاتر  كوشتار  و  پشێوی 

ده گه ین. 
له كۆتاییدا له  هێڵكارییه ك پوخته ی په رتووكه كه  
ده خاته  ڕوو كه  ناوه ڕۆكه كه ی ئه مه ی خواره وه یه :

به   په یوه ندی  و  بااڵكان  به ها  رشته به ندی 
وتمان  كه سایه تی.  و  مرۆڤ  و  ئایین  له   هه ریه كه  
به ها بااڵكان بریتیین له  یه كخواناسی، ده روونسازی 
له  عه قیده   بریتییه   ئایین  ئاوه دانكاری. هه روه ها  و 
له   مرۆڤ  له كاتێكدا  ڕه وشت،  و  شه ریعه ت  و 
هه ڕه می  كه   پێكهاتووه ،  ڕۆح  و  عه قڵ  و  جه سته  
كه سایه تییه كه شی له  هزر و ئاكار و هه ست پێكدێت. 
هه ر بۆیه  یه كخواناسی له  هه ریه كه  له  بیروباوه ڕ و 
عه قڵ و هزر پێكدێت. ده روونسازیش له  ڕه وشت و 

ڕۆح و هه ست پێكهاتووه ، له  هه مان كات پێكهاته ی 
ئاكار  و  جه سته   و  شه ریعه ت  له   ئاوه دانكاری 
خۆی ده بینێته وه . به مه ش بونیاتی كۆڕشته  یاخود 
ئایین و  به   په یوه ندی  ڕشته به ندی به ها بااڵكان و 
مرۆڤ و كه سایه تیی و پێكهاته كانیان ته واو ده بێت. 
پوخته یه كی  په رتووكه   ئه م  ئه وه ی  سه ره رایی 
هێشتا  به اڵم  بااڵكان،  به ها  پرسی  له سه ر  نایابه  
مه یدانه كه  جێگه ی مشتومڕ و لێكۆڵینه وه ی زیاتره ، 
تایبه ت له  شیكاركردنی نموونه ی زیاتری كرداری و 
واقیعی بۆ گه یشتنی په یامه كه  به  ڕوون و ڕاشكاوی. 
له   كاراكردنه وه یان  و  به هاكان  پرسی  چی  ئه گه ر 
جیهان قسه  و باسی زۆری له سه رده كرێت تایبه ت 
الیه نه كان  سه رجه م  داشۆرینی  هه وڵی  دوای 
پیرۆزی  په یامی  به اڵم  ڕۆحانییه ت،  و  ئایین  له  
– ڤێرژنی سروشی خودایی  دواهه مین  و  ئیسالم 
القرا ن- زۆرترین جه ختیان له سه ر پرسی به هاكان 
له   مسوڵمانه كان  ئه كادیمیسته   بۆیه   كردۆته وه ، 
خه ڵكی تر له  پێشترن بۆ توێكاری بۆ ئه م پرسه  و 
خستنه  ڕووی چه ند پێشنیازێكی كرده یی بۆ دوباره  
گێڕانه وه ی مه عنه وییه ت و ڕۆحانییه ت بۆ جیهانی 
مادده گه را و دابڕاو له  ئایین و ئاسمان. پێشنیازیش 
چه ند  وه رگێڕانی  هه وڵی  وه رگێڕان  بۆ  ده كه ین 
له   بااڵكان  به ها  پرسی  به   تایبه ت  په رتووكێكی 
سه ر  بۆ  بده ن  ئیسالمه وه   و  قورئان  گۆشه نیگای 
خوێنه ری  ئه وه ی  بۆ  كوردی  شیرینی  زمانی 
پرسی  وه ك  گرنگی  پرسێكی  هه مبه ر  له   كورد 
پێكردنه   ئاماژه   شیاوی  نه بێت.  بێبه ش  به هاكان 
ئێستا  ڕانانه یه   ئه م  ته وه ری  په رتووكه ی  ئه م  كه  
له چاپخانه یه  و ئومێده وارین له  داهاتوویه كی نزیك 

بكه وێته  به ر دیده ی خوێنه ران.
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يە كە م: لە  ژمارە )13(ى ساڵى سێيە مى گۆڤارى)خاڵ(ە وە ، گۆڤارە كە مان دە بێتە  گۆڤارێكى زانستى 
ئە م  پابە ندى  كە   دە كە ين،  گۆڤارە كە مان  خۆشە ويستى  توێژە رانى  و  نوسە ران  لە   داوا  بۆيە  

ڕێنماييانە ى خوارە وە  بن لە  ناردنى بابە تە كانياندا بۆ گۆڤارە كە :

1ـ ناونيشانە كان كورت و پوخت بن. 
2 ـ ناوە ڕۆكى بابە تە كان دە بێت تە عبير بێت لە  ناونيشان و بە  پێچە وانە شە وە .
3 ـ نوسينە كان دە بێت زانستى و پوخت بێت و لە  )3000( وشە  زياتر نە بێت.

4ـ بە  وردى ئاماژە  بە  سە رچاوە ى زانيارييە كان بكرێت.
5ـ ڕە چاوى خاڵبە ندى بكە ن.

و  وشە   ئە و  و  بنوسن    )Unikurd goran/كوردى)يونيكورد فۆنتى  بە   بابە تە كانيان  6ـ 
دە ستە واژە  و ڕستە  و سە رچاوانە شى كە  عە رە بين بە  فۆنتى)Ali K sahifa bold(بنوسن.

7ـ نوسە ران بە ر لە  ناردنى بابە تە كانيان هە ڵە چنى زمانە وانى وردى بكە ن.
8ـ لە گە ڵ ناردنى بابە تە كانياندا، وێنە يە كى ڕوون و پڕۆفايلێكى كورتى خۆيان بە وشێوە ى كە  

لە  ژمارە كانى پێشوودا ئاماژە ى بۆ كراوە  بنێرن بۆ گۆڤارە كە مان.

دووە م: هە ر لە  گۆڤارە كە دا ڕێگە  دە درێت بە  باڵوكردنە وە ى: گفتوگۆى زانستى، خوێندنە وە  بۆ 
ئە و كتێبانە ى كە  قورسايى زانستى و ڕۆشنبيرييان هە يە لە گە ڵ كورتە  و پوختە ى ئە و كتێب 
و نامە  ئە كاديمييانە ى كە  بە  شێوازێكى زانستى نوسراون و دە كرێت خوێنە ر لە  ڕێگە ى ئە و 

پوختە يە وە  شارە زاى ناوە ڕۆكى ئە و نوسينانە  ببێت.

ڕێنماييە كان بۆ نوسە رانى خۆشە ويستى گۆڤارى خاڵ
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د. عرفان رەشید

یان گروپ و قەوارەیەكی  پێكهاتەیەكی حوكمڕانی خودان سیادە،  دەسەاڵتی سیاسی چ وەك 
چەكدار، لە سەرەتای مێژووی مرۆڤایەتییەوە تا ئێستا لە دیوێكدا كە پاراستنی بەرژەوەندی سیاسی 
بااڵترین مۆركێتی، یەك ماهیەت و ناسنامەی بەخشیوەتە خۆی، هێزێك كە لە سەردەمی ئێرانی 
كۆندا یان میسرییە فیرعەونیەكاندا بووبێ ، شەریعەت و یاسایەكی ناسراوی لە تەكدا بووبێ  وەك 

ئاموورییەكانی حاموڕابی، یان شێوەی هەمەجییەتی لەخۆ گرتبێ  وەك مەغۆلەكان.
ئایینی بە خۆدا دابێ،  یان بانگەشەی ئیلحادی كردبێ، هەر هەمووی لە پاراستنی پایەكانی حوكم 
و هەژموون و دەسەاڵتی بازنە حوكمڕانییەكەی خۆیدا لە مەڕ بێدەنگكردن و كپكردنی دژەكانی و بۆ 
بەردەوامبوون بە ویالیەتی ڕەعیەت، یەكجۆر تێز و بیركردنەوە و زمان و ئامانجی هەبووە و هەیە.
یەكێك لەو شێوازە دیارانەی لە ڕابردوودا هێز و دەسەاڵتی سیاسی پەیڕەوی كردووە، ئێستاش 
بە هەمانشێوە پەیڕەوی لێ دەكات، پەنا بردنە بۆ تەقدیسكردن و ڕەواپێدانی بەشێك لەو تاكتیك و 

ستراتیژییانەی لەو پێناوەدا كاری لەسەر دەكات.
ئەمەش خۆی لە خۆیدا، هەر بەكارهێنانی هێز و خۆ سەپاندنە بەسەر خەڵك و ڕەعیەتدا، بەاڵم 

بە شێوەیەكی جودا لە نوواندنی بازوو.
پیرۆزییە  چوارچێوەی  بەوەی  خەڵكە،  سۆزی  و  ئەقڵ  داگیركردنی  و  هێرش  شێوازە  ئەم 
شەخسیەكانیان تێدەپەڕێنێ  و لەو نیشتمانە تایبەت و بچووكەشدا هەژموونی خۆی دەنوێنێ، ئەم 
الیەنە لە پەیڕەوكردنی جوواڵندنی ئەقڵ و سۆزی خەڵك بەدەركردنی فتوای سیاسی ئەنجام دەدرێ .
فتوای سیاسی لە سادەترین پێناسەیدا بریتییە لە بەكارهێنانی حوكمی دین و شەریعەتی باوی 
خەڵك بە دیوێكدا كە الیەنی بەكارهێنەر بۆ پتەوكردنی پایەكانی حوكم و دەسەاڵتی خۆی كەڵكی 

لێ  وەردەگرێ .
لە مێژووی كۆنی میسرییەكاندا دەسەاڵت و پەرستگای بتپەرستی هەمیشە لە كۆنتاكدا بوون تا 

لە ڕێگەی بڕوای خەڵكەوە ڕەعیەت كڕنووش بۆ دەسەاڵتی عەرشی فیرعەونی ببات.
ناشرینكردنی  و  كردن  ڕیسوا  بۆ  مەعبەدیان  و  ئاتەشگا  پیاوانی  و  كاهین  فارسەكان  و  ڕۆم 
و  سك  تێركردنی  بەرامبەر  لە  كەنیسە  پیاوانی  قەشەو  دواتریش  بەكارهێناوە،  خۆیان  نەیارانی 
ڕازاندنەوەی ڕووكەشیاندا، وەك دەرباری هەمیشە ئامادەی بەردەم كۆشكی ئیمپراتۆرییەكان فتوای 

لە ڕێ  الدانیان بۆ نەیارانی دەسەاڵت دەركردووە.

   دواخاڵ
فەتوای سـیاسی
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بە  و حوكمڕانی  و شوێنەی سیاسەت  كات  ئەو  تا  ئیسالمدا،  ئوممەتی  مێژووی  لە        
دووكەوتنی ئیمان و شەریعەت داڕێژرابوو، هیچ كات ئەو جۆرە فەتوایە بوونی نەبووە، سی ساڵی 
خیالفەتی شەرعی ئیسالمی كە بە خیالفەتی ڕاشیدین ناسراوە، هەرگیز بڕگەیەك، ڕووداوێكی 
تێدا شك نابرێ،  دین بۆ سیاسەت بەكار هاتبێ ، بەڵكو بە پێچەوانەوە، سیاسەت و مومارەسەی 

حوكمڕانی لەپێناو دین و كامەرانی دونیایی و ئاخیرەتی ڕەعیەت بەكار هاتووە.
سەردەمی  و  بڕگە  لە  و  لەوێ   و  لێرە  وەخت،  نا  وەخت  كە  مێژووەوە  ئەو  لەدوای  بەاڵم 
پێگەی دەسەاڵتداری كۆمەڵ و  بەهێزكردنی  بەردەوامبوون و  جیاجیادا، دین كراوەتە هۆكاری 
دیوێكا  بە  دەقێكی شەرعی  و  حوكم  گەلێكجار  و  هەڵداوەتەوە  فتوای سیاسی سەری  تاقمێك، 

تەرجەمە كراوە بۆ واقیع كە دوور بووە لە مانا و مەبەستی ئەسڵی الیەنە شەرعیەكە.
لە ئێستادا كە چەندین دەوڵەت و گروپ و تاقمی سیاسی بانگەشەی دینداری ئەكەن و دینی 
بەرژەوەندی  بۆ  قیامەتی  دادپەروەری  و  پەیڕەوكردن  ئەمانەتی  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ   ئیسالم 
كاتی بەكاردەهێنن، مێژوویەك دەنووسنەوە تەژیو لێوان لێو لە فتوای سیاسی ڕۆژانە، كە لەگەڵ 

ئاوازی بلوێری تاكتیك و پرۆژەی سیاسیاندا هاو ئاهەنگ بێ .
قیەمە  تێكدانی  دیسان  تاك،  هۆشی  و  ئەقڵ  بە  یاریكردنە  لەوەی  جگە  سیاسی  فتوای 
سەربەخۆكانی ڕای گشتییە كە ڕۆژێك بە ئەم ئەڵێ  سپی و بەوی دیكە ڕەش، لێرەدا حەرام و 
لەوێدا حەاڵڵ، ئەمڕۆ جائیز و سبەی قەدەغەكراو، ئەم دەستوەردانە لە قیەمی گشتی و عورفی 
فەوزای  سیاسی  باری  شێوەی  بە  خەڵك  كۆمەاڵیەتی  كلتووری  و  فەرهەنگ  ناو  دامەزراوی 
لە ڕێنموونیكارانی ڕەوشت و قیەمی پاك و  ئەخالقی لێ  دەكەوێتەوە، كە خەڵك فێری گومان 

پیرۆز بكا.
فتوای سیاسی هەرچەندە لە كۆمەڵگا و ڕەعیەتی تا ڕادەیەك پەڕگرتوو لە بنەما ڕووحیەكانی 
خۆی  جێگەی  ئیسالمیدا  ڕووكەش  و  دینی  ڕووكار  كۆمەڵگای  لە  زیاتر  و  دەكات  گەشە  دین 
زانایانی دین و مامۆستایان، ڕەوشتی گشتی  بە دووركەوتنەوەی  بەاڵم واش دەكرێ   دەگرێ ، 
كۆمەڵگە كە زانایانی ئیسالمین لە ڕووكەشی بەرژەوەندی بە باق و بریقە هەڵخەڵەتێنەكانی دنیا 
و گەڕانەوە بۆ ئەركی سەرەكی دنیایی و ئامانجی پیرۆزی خۆیان پێش لەو هەڵكشانەی فتوای 

سیاسی بگرن.
لە ڕووی بەرپرسیاری گشتیشەوە جێی خۆیەتی بە یاساو چارەسەرێكی دەستووری مەودای 
فراوانبوونی ئەو جۆرە لە فتوا بەرتەسك بكرێتەوە و ڕێگە نەدرێ  بەرژەوەندی سیاسی و حیزبی 

تێكەڵ بە پیرۆزییەكان ببێ .

       دواخاڵ


